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Bay Vebbi Boç ••• w 
Ankaranın meşhur zengini servö
tinin yüzde yetmiş beşini ilim ve 
sanat müesseselerineteberrü etti l\lllkaruı taarruza kalkan l\[ar~ıu 

TİMOÇEXKO 

Maresaı 
Timoçenko 

Mukabil ta
arruza geçti 

9 k öy istirdat 
e tti! 

Bir Şeref Listesi -

~u .no~or Ziya ~ünden son- H 1 r vat ya Ankara. 24 (Husust) - Rah-ı 
tt Unıversıteye ve yüksek mek- J 
l Plere tebernılar tevali etmek- 1 t ) • J " l • 
:tkaranm zenginlerinden a yan vı aye 1 
~hbi K vefatmdan aoııra. h J• • • J 
~~ nı~kul .er+etinin yüme a ını mı a ıyor 
'!!Sini Ankara ve t.stanbul kon-

'e~atuvarıanna ve üçüncü yir- B t H k 
~ beşfui de ceo~ Enstit~- U Un ırvat uv-
tı:ı· ata.ştırmala.nna> tebeITU e -

'1l~l'~rnvalin işletilmesi h~- vetleri İtalyanın 
~· mezkur müesseselerden bı- .. • d• 
c~~aı~ ile, kendisi~i~:.ayin ede. emrıne gır 1 
~Uı hır vekilin reıslıgıle teşek-
d edecek komisyona havale e. 
~ektir. ll l 

q ~onyu. mebusu profesör Mu- ırva istan, Ad-
d{!fferıe, 1stanbul

1

üniversitesi e- r igatik sahilinde 
l(\ ~yat fakültesi dekanı H~mit 
~ 1laplarım Konya rr.Uzesı. ve müdafaa fedbir-
4!~h sernineri kUtüphanelenne l eri a lamayacak I 
li l'ru etmişlerdir. 

~ilk Ukuk dekam Ali Fuat, hu· Londra, 24 (A.A.) _ Dün Zagrebde 
lor fakültesi seminerine: Do~: aşağıdaki tebliğin n~redildiği öğrenilml 
e~ıı:ı(e"'!ik Remzi de Jinek?loJı tir: " }' 

Yetıne kitap vemuşlerdır. ltıllya hukumeti, Fiume ile Karadağ ara· 
/;' • eındaki ea~ilin müdafaa haline konulma· 

flar z gezenlerin &~n~ Blrateıı b~k~mın~an lüzumlu &ii~di· 
8(t lı • f • ğını Hır"at hukumetıne hildirı:niıtir. Bu· 

1 ulSl 70 bıni geç l rada, asayi~ ve m?~ak~l~tı temin için ted· 
ıltar ~lr, 24 (Telefonla) _ Halkm birler aJınn:a~ı ka~ı gu!ulıuü~tür. 
~~ a gösterdlğl rağbet gUn geçt.lt· Hırvat huküıuctı, mustakil Hı"atietan. 
~l'ttnllkta.dır. Üç günde fuarı ge· la m~tt.efik hal)ıının mt:ıfaatlerini ~oru. 

l tıin aaYI& 70 bin 730 u buldu. nıak ıçın alınacak tedbırlero i§lirakini 
iC ~. 2! (Telefonla) - Ttrcnın m~nuniyetle kabul eder. Bu münaacbetle 
~tnar ınevkilndekl çl!tllğin mcr- ~u tedbirler alı~mı,tır: • 
tıııe da .Yangın çıkmı9, 200 dekar ara. l - H~rvat .N~~ı Farıtchitclı ainl ko. 

l{ Salı ve kuru oUar yanınıştır. miser ta),D edilmıştır. 
~ ttııaıpapşa. kazasının Yakaköytl 2 - Fi um - Sl'.°leta •hattı, bütün tel. 
'~&.ııında Cevlzyaylada devlet or sraf ve tdefon tt!ısau ıle askeri kontrol 
' lrıllda yangın çıktı. Söndilrlll · altına konulacaktır. . 

lçtn ta'"blrl 1 d 3 - Hırvat askeri tt~kku11m İtalyan 
h "" er a ın ı. . d b l :;;:k; b{r duvar ::!~eek kumandanlığı cmnn e u unacak. 

lltr, r, 24 <Telefonla) - Değirmen 
llıeı y tıahıyestnın Kesre kö~1lnde te· 
"t 1'! eri kazılırken yerin altından tri 
b~ d:ınış taşlardan ya.pılmı9 bUyUk 
~ldı, ar Çıktı. loş&. ameliyesi ta.ti! 

Dük dö Kent 
N evyorka vasıl 

oldu 
".ıa ~ 01~et, duvann A.!araıaUkadan o- Va~ngton, 2ı (A.A.) - Dük dö Kent, 

llıttt~ &.<lığını tetkik etmek tızere dün ıan·are ile Nevyorka visıl olınll§ ve 
t~e;r lrıUdUrU Said.haddin Kant.ani B. Ruz;vell'in Hayde • Park'taki ikamet· 

~· gahına gitmi~ir· 

Şimal cephesinde iki tarafın vaziyeUn.I gösterir harita 

Bu harbin müstakbel 
inl~safları ... 

jYazan: Şakir Hazım Ergökmen] 
(Y~ısı 3 üncü sayfada) 

Ambalaj mı? Kop
ye mi? Yoksa kaçak 

sigara kağıdımı? . 

Odesa 
Dayanıyor ! 

(İngiliz Tebliği]! 
Lenlngrac1 mUdant Marept Yo~ •f 

T r a h ulus
garbe 2Sı ton 

IJ~rz!,?ı~., a~~!~,~!. I 
15 inci RumJn 
fırkasJ f aci bir 
ak:b:tJ uğrad~ ! 

-
.)'iddetli bır 

meydan 
muharebesi 
başladı! 

karugiihı Ba~kumandanlığııı ın tebliği: 
İngiliı tayyareleri, ağusto~un 21 inci ı;e· 

er i Tralılu~garp limanına ağır bir hiicum 
yapmıfiar ve İ~pan)·a hkelwne 25 ton in. 
filôk ve yangın bomhıısı atmı~lardır. 

Doklarda, depolarda infiliklar olmu •• 
büyük yangınlar çıkmı~ıır. Limanda bu. 
lunan gemiler hasara uğmmı~ıır. Tayyare· 
!erden biri gayet alçaktan uçarak ı~ıldak· 
lan mitralyöz ateşine tutmuş ve bunlardan 
ikisini eöndümıü~tür. 

--0-

Vaşington soh
betleri devam 

ediyor 
Ya§ington, 24 (A.A.) - Lord Biver· 

lırook, dün, Kanada mühimmat nazırı M. 
Havcı ile görü~üştür. 

An t o nesk o 

N.h " a .l ayet, na-
ili meram ve 
~urat,, o~abildi 

Bugünden · itiba
ren JJI areşal asa
sı i l e do/asacak .' 

27 Almaıı ve 17 
ifus iayyai esi 

diışıu ! 
l\foskova, 24 (H.a.dyo) - Sovyet .Is 

tlhbarat bllrosunun dün gece yarısı 
neşretUği resmi tebliğ: 

Dün; bUtUn cepheler boyunca \"'! 

bilhassa Novograd • Smolensk • KJn 
gıscp ve Odesa istikametinde çok çe. 
tln ve kanlı muharebeler devam et· 
mt~tir. 

22 Ağustos gUnll 27 Alman tayYa· 
resi ta.hrıp edilmiştir. Bizim ka.yoı· 
mız 17 tayyaredlr. 

Londra, 2.ı (A..A.) - Son alınan haber· 
lcrc ı;iire, Gamel'in 50 mil §İmali ı;arbiı>in· 
de çok kanlı muharebeler cereyan etmek· 
tedir. 

Sof ga tekzip 
ediyor 

Cephenin merkez kısmında, Mare· Sofya, 21 (A.A.) _ Bulgar ajamı biı· 
şal Tlmoçenko tedbirli bir mukabil diriyor: 

taatTUZUna geçerek 8 saat içınde 9 cCt'nubi Bulı;arl tanda Alman kıtaları· 
kôyU iştirdat etmiştir. nın harekette bıılundalluna dair Reuıer 

Odesa. cephesinde: 15 inci Romen ajansının verdiği haberi Bulgar ajanaı en 
tırkıısı çok' itğır zayiata uğratılmış- kati bir ıarıda tekzibe ~ez.undur.> 
tır. ============·==========-
JilrBaspilo tunun Japonya 
kaiıramaıılığı 

Mosko;ra, U (Radyo) - Sovyet 
istihbarat bürosunun tebliği: 

22 ;\ğustosta Moskova.ya. taarruz 
teşebbUsUnde bulunan 5 A!man tayya 
resinin düşürtlldilğü bildirilmi,tl. 
Bunların biri Yunkers 88, diğeri 

217 tipinde idi. Akşam sa.at 6 da Mos 
kovaya yaklaşmak istemişler, fakat, 
Sovyet avcıları ta.rafından dil.şürW· 

mliştUr. 

.So\yet pilotlarından blrinln 
mühimmatı bitmiş, bunun ti.ı.e

rlne dü!jınan tayyaresine çarpa
rak dilşUrmuştür. 

MAREŞAL VOROŞILOF'UN 
iKiNCi BE:YANNAMESI 

Mosko,·a, 2~ (;\,.\ .) - :\lareşal \oro:l· 
lof, Lcningrad halkına \'aziyetin ,·ahamc
lini bi!Jiren bir ikinci beyannamQ n~ret· 

ve 
Amerika 

Aradakimüt-
hiş uçurum 

doldurulabi-
lir mi ? . 

Va:iııgton, 2-1 (A.A.) - Japon büyük 
elçisi Amiral Nomura dün, Cordell Bul ile Adli tıp raporu ile ha~ledilecek 

bir kaçakcılık iddias~ ... 
j ~i~~IYET HAKKINDA LON

DRANlN MüTALEASI ••• 
Arniral, görü,mcdtn aonra, gazetecilere 

tu beyanatta b.:ılunınn~tur : 

1
. Yarın Beşinci ceza mahkemesi, 

bUyUk bir kaçakçılık iddinsııu tet 
UZU :1 kike devam edecektir. Ruslar, 

harbe hazırla-
nıyorlar ..• 

8 ay sonra 
umumi taarruza 
kalkacaklarmış 

Tö.cir Mordo Mızrahl ile diğer bl. 
iki musevyil suçlu mevklinde otur 
tan bu mesele, cambaltıj ve kopye 

1 klığıdıdır> diye gUmrUktcn gcçirll
mi9 olan büyük bir ktığıt stokunun, 
kaçak sigara köğıdı imalinde kulla 

Iıomanyarun ~·eni =arcşa:ı 

AUTOXESIW 

nılacağından şUphe edilmesinden doğ Bükrcş, 2.ı (A.A.) - Romanya Kralı 
muştur. :\lieel, kumanda ettiği orduların kazan· 

t hi · İ dıkları zaferlere ı:nükafatcn General Anto-n sarıar idaresini avukat hsa.nı0 
nr.5kiya Romanya mareşalliği rütbcı.ini ver 

ve maznun firmayı da. avukat Sadi 
mittir. 

Rızanın temıııl etmekte olduğu bu :\fare~al Antone~koya ayni zamanda cMi· 
davada iddia sabit olursa yarım mı!· chel lr. Dran•> ni~anının birinci rütbesi de 

yonıa bir milyon lira arasında. bir ,·erilmi~ıir. 

para cezası mevzuuba.hlıı olabileceği Bu ni~n §İmdiye kadar yalnız Romanya 
dll~n-... k 1 .....,in l kralı Fcrdinand ve ikinci Knrol'a verilmi§ 

""i' .... ı.wcce o ursa .. '-Y c cezada, " • . 
b olan tn yuksek asken merı .. bedır. Marqal 

u dava celselerinin niçin kalabalık Antonesko Romanyanın üçüncü mareşali· 

L.:ındra, 21 {.A.A.) - Rus tebllğl~
rinln hlll!!. N'ovo.:,«r:ıd, Kingişcp gibi 

<- Amerika ile Japonyayı ayıran hen· 
dı-.ğin dolclunılması lBı.ımdır. Corddl Hull 

isimler Uzerlnde durması, Lenlngrad ile Pa•Hik Ol .. -yanusu vazi)·etini görüştük. 
c.varında Almanların, son günlerde Bu görü~meyi, diplomat~.a değil, inşanct 
llerllyememiş oıduklarını göze vuc· yaptık. Bununla benıbtr, henüz bir itili· 
maktadtr. Gerçi, Voroşilof'un beyan· fa varmadık. 
nameleri vaziyetin vehanıetlnl kA!ı 

derecede izah etmekte ise de Rus or· 
dusunun şiddetli bir müdafaada. ısr:ı:
ettiği anlaşılmaktadır. 

Cephenin merkezinde, Smolerısk'do 

Mareşal Petene 
sadakat gemi11i 

Rusların bır mukabil taarruza geç- \'i~i, 24 <A.A.) - Dünku Na.zırlar Mec 
tikleri sanılmaktadır. Moskovadakl li&i toplanııııında nazırlar , .0 müşıeşarlar 
İngiliz askeri heyeti reı.sı General ;\farc.<al Pcttnc ~ıufakat yemini etmişladir. 
Mak Ferlan'm raporları Rusların bu 
cephede bir günde 8 köy istirdat et· 
tiklerini göstermektedır. 

Cenupta ise, Odesa dayanmaktadrr 

Mareşal Voroşllofun gizli evnkım 
taşıyan tayyare dilfUrWdü 

Berlln, 23 (A.A.) - D. N. B.: Sov 
yet orduları şimal mmt&kası b8'kU· 
mandam Maı:~aı Voro,,tlof'a a.it e\·· 

rakı götüren tayyare, alçaktan uçar 
kl":ı Almanların muvakkat bir tay· 
yare meydanı civarında, rnotörUne 
ateş eden Alman piyadesi taraf'.ın · 

dn inmeğe mecbur edilmiştir. 

Tayyarede Sovyet ba.şkumandanlığr 
na alt mUhim gizli evrak ele geçiril 
mişt.lr. 

NeVyorlc, 24 (A.A.) - Ru!ların uııın 

bir harbe hazırlandıkları 6Öyleniyor. Mo$

kova, Birl~ik Amcrikaya, ancak aekiı ay 
sonra, yani gelecek ilkbaharda te!lim edile 
bilctf!k ınühiın ,.jpari~lerde bıılunınu~)ardır 
Ruslar, ancak ilkbaharda ~iddetli bir mıı· 
kabil taarruza geçebilecekleri kanaatinde· 
dirler. 

bir dinleyici yıfmı tarafından tak!p di,r. Bundan C\'TClkiler geçen bü)'ük harpte 
edildiği anlaşılır. terfi eden Mareşal Presan ve A,·aresco idi. 

=================================================== 

Yarın Başlıyor! 

Evvelki celsede iddiaya mevzu o 
lan kAğıUann Adil Tıp müesseacsln. 
de tahlili istenmiş ve kıtğıtiardan aıı. 
nan nlbnuneler gönderilmift.l. Adli 
Tıp raporunun yannk.1 celeeye .ula,. 
tırılacağı sanılmaktadır. Muhakeme 
saat onda.dır. 

HADiSELER -FiKiRLER 

TDLLiTA 
Tarihi, edebi uzun hikaye 

1 Yazan : En sari Bülent ] 
'tatiht ·· .. .. h'k• · 

ell bir güzel kad ın se rimizin, Aspasiya ve Habbabeden son~a uçuncu uzun ı ayası o. 
'tuıı· ''" Aizıe evvelki ,gün sona ermişti. Onun yerinde yarın (Tul lıya) y ı b~ l~ak~ınız. 

l)a.~ Eaki Romanm ilk i\in lırinde yaşamış bir güzeıtik, q k, şehvet. şıır, ıht•ras, kan, 
heyecan illhesi .. 

nçöııcll •htf emlzde 

" Gözler galan 
söylemez ,, 
-Hikaye -

Yazan: 

NEBAHAT AKSOY 

A rtık m!naıarı açıkça an- Ku-ltu··r ve . iki .ayrı lmaz cüzüdür, değil m· 
!aşılması lazım gelen ik i ki · cTürk medeniyeti» t a m 

kelime üzerinde ısrarla dur- bir medeniyet olarak, vardır. 
mak mecburiyetindeyiz: kül- medeniyet K ü 1 türün derlitoplu ola-
tür ve medeniyet kelimeleri. rak ifade ettiği şeylerin zama-

Bunlardan biri, kültür, ÇO~ Hamid REFi K nına göre lüzumlu kısımlarını 
deği l, on y onbe~ . se!ledenberı .. . ümmet devrinin dini telakkile-
Türky kulagın ın. ı~ıt~!ye başladıgı bır kelime j ri içinde buluyoruz. Bunun cmilli kültür> de
oldugu halde, ı kıncısı varlığının tarihi kadar mek olmadığı mailim. O kendi başını almış yü
eskidir. Yazı ve fikir diline aksedememiş olsa 1 rümUş: Halk edebiyatı, halk türküsü, hulasa 
bile, halk dil ve anlayışında bu mefhumu can- f 0 ı k ı 0 r namına ne varsa hepsi, bu içteniçe 
!andıran bir tabir - var mıdır bilmiyorum -, 
bir zaruret icabı olarak doğmuş ve yaşamış ya~ayışın ve sönmeyişin zam~nın m.ukı:ı.vemet. 
bulunmalıdır; kültür ve medeniyet ayrı ayrı lerıne dayanan alevlerini teşkıl etmışler. 
şeyler oldukları halde, değil mi ki birbirini ta- Bizde bu mukaddes ateşin üstüne eğilerek 
mamlıyan, birinin varlığı diğeri için ıart olan <Devamı sa. s, Sü. 7 ele) 



- Sayfa 2 ------------------------------- !:N SON HAVAOt::ı--------------·---------- 24.9.941 Pazar 

:[_~_.rEaT_ır__,)(ŞEHiR ve MEMLEKETTE ... ) l~::§J 
Harp Edebiyatı lhtikarla 

uatemı Senih SAKI' Asker aiJelerine Büyükadanın M'' d 1 Ş imdi, dunyanın k•ybetııılt ol- 3 O A g" us t o s uca e e 
duıtv o - ıulh ve ıllk8J> ... ya rd 1 m . 

1 Müellifi : Nizamettin Nazif J 
f b 

ımarı "Avket Bn.aıı< 
•lrıerlncle, !llllleUer ()emlyetınde, ba- za er ayramı ,.., 
•u.ı ~~de ve huawd mak.o&Ua bir" T ıcaret Vekilimiz Foarm ,.çılı~ 
edebiyat proparaudaa• fikri ileri ati- b [ k - Ol [ ğ/ nutkunda, IJ<u.adi vazıyetııııl 
rlUmltşttl: A~ıkcuı, harbin blr Afet 160 in iralı I e ve e enee zln sarih blr portr ... ıuı gizmı,tır. DİİD 
oldutu fikrini yaymak l~ln, blr ede- tevziat yapılacak stanbulda yapı yerleri yapılacak yanın bu en buhranlı devreoJnde , ... Abdülhamit, umumi müfettiş 

Hüseyin Hilmi paşaya uzun 
bir şifre çekti 

bJ:yat cd furtmak» lst.edUer. l k • ~lm mU,ırilıltını mümkün olduğa kli~ 
Bazı işler vard1r ki, (mmarlama) Asker ail<!lerine yardım tevziatı BC8 merasım Prootun hazırladığı BUylllcadanın dar bertaraf etmek i~ln bükilmotlı> 

yapılanııu! .• -.ıı ri' llzerlno> san'at hakkında görtlşWmek üure dtln sa- prog amı imar plAnına. göre; Adada biri Nizam şimdiye kadar ittihaz ettiği tedbJrl<-
kadar yer yU&llnde (tilılııç pek u: 'l4'Y balı vi!Ayette kaymakamların J.\'tira· da. diğeri de Madende olmak Uzero re temu edeu B. Mümtaz ökll''"' 
bulunur. kile vali muavininin reisl-iğinde bh· ı 3~ ağustos Zaler bayramı münase- Jkl yeni l~lrele inşa. edilecektir. B-t bll.ha&aa fiyat kontroJU \'e uıtllti" 

Dlptoma.tlılrm bu flkrinJn, aan'at toplantı yapılmıştır. bet.ile yapılacak mera.simin programı iskelelerden başka. vapur iskelesi meı"Z.ula.rı üzerinde ehemmiyetle dut .. 

Birinci mü/azim Salim bey, taban
casını ateşledi ve mıntaJ..a kuman
danı kanlar içinde yere ser:ldi 

adanlla.ruıd& eıı k~Uk bir aklı blle Ay başında fevkalAde içtimaa ;e- ı şudur: meydanr da genişletllecektir. Meyda_ muştur. 
;)&pan:ıadtlına bakarak, umıarlama ğırtlan Şehir meclisinln tasdikini mü ı - 30 ağustos 19U Zafer bayra- run karşısına. rastbyan kısımda bU- Bütün Avrl\Pada, Jaşe ıneael~ 
.an•atın tıkar )Ol olnıadıftru, bir kere tea.Jup yeni nizamnamenill tatbikına 1 mı &1J3.ğıdakt mera.simle Taksim mey yük ·bir otel yapılacaktır. Adanın bU_ mü.thif bir ıstırap mevzuu otd04° 
daha anlanuş, bı.ılu.nuyorU&, 3 EylQlden itibaren ba,ıanacaktır. 1 danında kutlula.nacaktır. tun yolları plln muciibnce genişleti- halele bil.de herhangi blr 11da IJ)tlCl• 

Pcrlll rüyalara benz.lyen o kaybol· Vesaiti nakli.ye idarelerine yardım 2 - Tebrik ve k abul mera.simi: Iecek ve tamir edilecektir. d~i tizerinde darlıktan çok ~üt 
mu.7 sulh ".t> ükO.n aııla.rında, &"elecek pUllarınm tevziine pazartesi güı.U Ordu namına Komutanlığa yapıla- Prost, evlerin bahçe içersl:rıde ol- bahsedilemez. Bununla beraber ıs--17 
g1.inlerio kAbwolarına karşı dünyayı ba.,ıa.nacaktır. Pulların bedelleri Jda cak tebrikl eı· Fınd.tkl.ıda Komutanhk masını, Ada içerisinde ı;trçOk eğlen- tın günden &lwe pab&Jıla.,malda 0

; 

techiı: edeıniyen "lan'at, şlmtll, büs· relerden peşin olarak alınacaktır. b in. mda ve. &!&tıdakl saatlerde ka- ce ve plA.j yerlerinin tesia edilmesine doğu muhakkaktır. PaJıaldığl ttı"li Çekinmiyen Niyazi onlarla 
nahiye mudürüne bir kaç mek
tup göndermiş ve bu meyanda 
şu telgrafın da saraya çekilme
sini ölüm tehdidile kuışık em
retmişti. Telgrafın birer sureti 
de Manastır valisine ve umumi 
müfettişliğe gönderildiği ıçın 
bunlar da kendilerine gelen tel
gra.flan saraya bildirmişlerdi. 

O gün Abdülhami, beynine 
kurt girmtş bir nemrud gibi ne 
yapacağını şa.şırmış bir halde 
saatlerce düşiinmilş. ak"am ü
zeri Yıldız telgrafhanesi umumi 
müfettiş Hüseyin Hilmi paşaya 
sonu ~lmez uzun bir şifre çek
miye başlamı;;tı. Bunun tesiri 
ertesi gün Manastırda hbse
dildi. 

Kanunlar sabah erken zabit
lerin evlerini dolaşan.k mınta
ka kumandanı Osman Rifat pa
şanın bir emrini tebliğ ettiler: 

cMıntakaya mensup zabitan, 
şehir dahilindeki kıtaların filen 
kumandasını deruhte etmiş o
lanlar da, o!mıyanlar da ve şe
hirde mezunen bulunanlar da 
öğleden evvel kışlada hazır bu
lunacaklardır.> 

Zabitler bundan bir mana çı
karamamışlardı. Fakat anlamış 
!ardı ki bu davet Niyazinin da
ğa çıkmasile yakından alaka
dardır. 

Osman Rif.at paşa orta boy
lU<ian biraz uzunca... Canım 
uzun lafın kısası o devrin paşa
larındandı işte... Kışla meyda
nında zabitler toplanınca kaş
lannı çatarak şöyle bir baktı 
ve gayet list perdeden konuş
mıya başladı: 

maktır, tertibatınızı ona göre 
alınız. Mülazim Salim, bugün, 
mıntaka kumandanı, Osman 
Rifat paşayı kışla önünde vur
du, herkes galeyan halindedir.~ 
Yanı başında Ali oturuyordu. 

Niyazi Aliden çok hoşlanmış, 
onu adeta müfrezenin mute
medi haline sokmuştu. Tatlı 
gülümsemesini zerre kadar de
ğiştirmeksizin onun omuzuna 
vurdu: 

- Sana bir iş teklif etsem 
kabul eder misin? 

- Evvel! nedir, söyle.. ben 
öyle üstün körü konuşmayı 
sevmem. 

- Alıl. .. bak, teklifim nedir? 
Bulgar1arı kendimize celbetmck 
lazım. Haber aldım ki meşhur 
çeteci Kı:riste'nin, kız kardeşine 
Sırp çeteleri büyük hakaretler 
yapmıya karar vermişler Kıris
teyi tutan benim. 

- Bilirim .. hatta onun izin
den yürüdün, «Hıristo Dan tef> i 
de öldürdün. 

hllt-Un nıAnasını kaybetnılşttr: Her ay .belediyece yapılacak yar- bul edllecektır. karar vermif ve karar pl&n& almştır. eden sebepler iM blrblrlne z.locııJııeP; 
Yeryüzünde ıztıraıı arttıkç.a., keder dun tevziatınm 160 bin lira olacağı A ) Saat (8,30 _ 9) .İstanbul garni· mı, Qlduğundan, memlekette baya 

~~~ı;~.m;u.!kı:e;ı~~~°ıı!;:;;. ı;,~: da tesblt olunmuştur. 1 :=.:~·'.ık Komutanları ve mtloaseı;e s Ü m e r B a n h ~:::r:.: ~:~.:ı:e;e:::e:: 
ona boş yere lnandırılnu' hakikatle- M 'f B) Saat (9 - 9,30) Vil~yet, Beled.- umum m Ü d Ü r Ü btlyWı gayretler sarfetuğlnl ,lll<I""· 
rln hiçlli;ile ho<lbln bir san•attan lba. aarı Vekilinin ye, c. Halk Partisi ve dığer te.şek- la görmekteyiı:. FlyaU&ruı m ........ 

ret... tefki/Jleri küller (mllikıye protokoluna gör•). istifa etti besi, JilO ,uplın edilmez ki, bu. _.ııd• 
İ<"indo olduğumuz devrin dU.,Unen 3 - Merasim: aarfedilen gayretlerin ~mda ııell'' 

adamı kadar tc!ıelllye muhtaç mah- Maarif Veklli Hasan Ali Yllcel. Merulnt Taksim meydanında ola- SUrner Bank Umum MUdtlrtl Bur- Hariçteu ıtııa.ı eililen maddeleriD:.:: 
h:.ık nadir bulunur: KaJb \.·e ftktr del- A.nkaradan fE"hrimize gelmiştir. caktır han Zihni istifa etmiştir. Yerine Zi· ~ flatları Uzetindekl kontrol, ıeu•· 
tel.:lerl ukatlanını' bir insan, iç ile- Vekil dün Maarlf mUdllrlllfUnde ?wlerNın1e evv~ıa Komutanın kıtaa... raat Bankası Umum ?ttüdUr muavini cen iaşe maddelerinln en mUbiJJlleıt" 
nıind~, rahat yaşarnaz. lnıtanın bu- tetkiklerde bulunmuştur. 1 tı muayenesile saat 10 da bqlana· Mtthat tayin edllmlftir. ne teşmil edllmJştlr. Fakat b~ 
glinkli h:ıUnrleıı, hakikati vak.tile se- Yeni ders yıh başlangıcının yaJcla 

1 
cak, ba~ehu lstikHU mar111 çalına.cart, En Son H&\.-.dls _ Sümer Bank'ın kadar yapılan tecrübeler L~ii f1U6 

renıemlşı olan dünya un•at ve öde· !} CUmhul'ıyet Abidesine çelenk kona· 

1 

yor ki bu kontrolün daha çok gt#'f 
bi.)·atı ml"S'ul tutulnlalıdır. ması mUna.sebetile vekiltn reisliğin- cak ve hitabeleri müteakıp geçit res. yent umum müdUrü, Zeki, !aal ve ıetllmcAlue !)lddeUe ihtiyaç vardfl· 

Kftaı•lurının artık craflıkıt oldufu. de umumi mUfettişler!n tştiraklle bU mi yapılacaktır. bankacılığın esaslarına vlktt, çalış- 'Meeeh\ bazı giyim eşy88Jnm ııy.-' 
na. itiraf hlen bUyU.k bir fikir adamı, yük ltir toplantı yapılacaktır. Ayı:ı- .ı - J.Iern.sinı atışları: kan bir maliyecimlzdir. Bir nevi ban. 1989 senes.ine nisbetle s .. 4 mı.~U sı; 
( lldler d'llusu bir Jıakikatt, tek ke- e& üniversitede de içttma yapılacak· 30 ağU.st.os 1941 .gtlnU saat 12 dı kactlık Ali st&j ve etüd mUesseaesl mıttır •• Daha ne kadar artaca~ 
lime Ut, ır,a etnıJ' bulunuyor. b:r. 21 atım top atılacaktır. h&linl almış olan Ziraat Bankamızda. hiç belli delildir. l·~e .. :kab\de ah"·ıW d~ 

AC'ahn, san'atla uğra.,antar, bu ye- 5 - 30 ağustos günU ve gece şe- vam ettiği müddet~e flya.tlarm ae> . 
hi.r bayraklarla süslenecek ve te,ovir en mütehassıs bankacımız olduğuna ne lıM<lm otnıalh ancak de•·let nıal'" 

bl dtlnyayı, hal~ o e.kl hodbin rUya- Z,'.raat okuluna 6
• farı içinden mi ~yrt>dlyorlar1 edilecek.Ur. kunsenin ,uphe et.medtfl umum mU.- n1zro· ınm mUdalıalebindm ~ 

Xeredelt>r ! .. Bonıba yağınurları 
bllirlz. 

altında diiğü'jt'n ne iller'l', bu es.ki 

- Nereden biliyorsun? clünyanrn ~u,ınu-, Mn'atkairları JıJçblr 

alınacak meccani 
talebeler İngilizler 43 

milyonluk mal 
aldılar 

dür Nusret Meray'ın yanında., isti· 

dat ve bilgisinin bır nevi yüksek im

tihanını vermiş olan Be.y Mit:ha.tın 

yeni vazifesinde muvaffak olacağına 

inanabiliriz. 

~u halde daha uzun zamanlal' bil' 
ttln Umiıllml~ yeril lstllı8ala, mUJI ,,. 
nayı "'e lstih18.1 kudretine ~ 
ve hele JıWdbnetln ııir:nnlık roltipl "' 

lan ihtiyacımız hiç ıu.almıy~ 
- Ben, o akşam, tesadüfen Iıedi)e yollanu)·acaklar mı~ 

o köyde idim de.. JJatenıi Senllı SARP 

- Güzel.. bu Kıriste Bulgar-!============ 

İstanbul Ziraat mektebine alına· 

cak paraaıs talebe hatesı hazırla111:1.· 

rak VekAleto gönderilmiftlr. lJstenln 
tasdlkından sonra talebe kaydına r l başlanacaktır. 

1 KISA HABERLER 11 ----'"-------J Dün de 7 ihtikar 
vakası tesbit edildi 

1zmlr, 24 (Telefonla) - Ticaret 
korperuyoounun çalışmaları, Ttırki. 
ye ile nlgtltere araamda.Id ti<!arot ı,_ 
!erinde mUsbet neticeler vermeğe balf 
lamıştır. tngilizler bir sene içinde 

lar tarafından çok ~evilir. O 
dağda iken kız kardeşine eliş
meğe kimse cesaret edememişti 
bana haber yollamış .. diyor ki : 
<Benim silahlarımı aldın, bu ha
le sokmak için mi?. Yani senin 
anlıyacağrn elimde s!lahım ol
saydı bu hal başımıza gelmezdi; 
siz bizi müdafaa edemiyorsu-
nuz .. 

* Talim ve terbiye heyeti iZalığı
na Gazi Terbiye enstitüsü muallim· 
lerlnden Ahmet Kudsi ter!tan tayin 

edilmişt:r. 

Fiyat Mürakabe. btlrosu üıtlkJ.rla bizden 31 milyon liralık mal almış

mtıcadeleye btltUn flddoUJe devam !ardır. 

- Anladım .. müdafaa edebi
leceğimizi isbat lazım .. 

(Arkası var) 

* Son &'1nlerde memlekeUmlze al-
. lı t ıl ç ·ı 1 o e111ı i.~ r. 

"" Şehrin muhtelif yerlerinde açı• 

lan çocuk bahçeleri dUn kapanmıştır. 

etmektedir. KomiHyona yapılan ih
bar! r gfin 

Tahran Büyük 
Elçimiz Suat 

Davaz öldü 
Tahran, 23 (A.A.) - Panı ajusı 

bildiriyor: 
Tdrklyerun To.lıt- bl)ytık tl Ilı! 

Fl,yatlıı.rm kontrolümle mutıal< il 
temizliğe tıtizlll<le ıtlna gı;..tereıı d 

!el teşkilBtı bu bayatı me~ 
ne kada.ı- bwılret •·e ııa.sa.ıyet 5-

tenoe çok görtllemez. ,/. 

- Efendiler! - dedi - Kılıç- (l) E.lci,..hfrd• tayyare kumand•nı 
!arı bellerinize taktığınız günle- kaymakam S.linı hey. 

* Menba ıutaruun damacanaları
na beş kuru' zam yapıım,.tır. 

Dtin cwnartesi olmasına ra#men öğ

leye kadsr 7 ihtlkAr vakası Lhbar o
lunmuştur. 

Bu ihbarlardan biri kumaş ve iplik 
boya.sı uzerıne olup binlerce llralık 

bir meaeley.e temaa etmekbedir. Büro 
meselenin ehemmiyetini nazarı tttba. 
rn. aıa.ra.k muh.tekirlerl ~vraklarne 
birlikte Müddeiumumiliğe vermiştir. 

Sanat ar'Sırrı 
Uzbay bir resim 

• • 
sergıs: açıyor 

Suad Davaz bir kaç gUn süren bir 
hastahktan sonra kalp sektesinden 

ölmil'lttır. 

Bu acı kayıp btlttln İran mııJıfUle
rinde derin bir teeasUr uya.ndırmı.ştır. 
tran mahfilleri bu a.cJya kard8f Ttırk 
mWetl ile beraber iştirak eder. 

Ticaret Veklllnin işaret etıııı1 
&lbl ıııerlde veya dışanda lıarP -:: 
"""' eotlğl zamanlarda, e1<serııı
caret1 birdenbire gayri oıeşru ;;.-; 
hrrlmarının kaynaııtığı, batı bOf 
mayeJerJn tıraat kolladıil; bit ~ 
b ine ır. ' aynı ~_.. 

t"ylz. A,ırı kazantlar temı.n eiV 
hırıUe n11Jli hayahn huzur ve ~ 
(ini bozınağa calı:şao iDS&nlar _...., 
8el aramada me\.·cuLtur. nuntacJa -
C'adele kat'i '"·e lıayati bir zarure' .1' 
mıL,tur. Fakat ihtikar ....ıooe dfl' .... 
kontroUle yenllem~ Bu buua&Jl _..tflll 
tUn vatandaşların el birlltlle ,,..-"" 
bir mürakabe teo.ıs etnıcler! n1d it' 
ıuırette JA:1undır. Vatandalflar dt;,. 
tln kt>ndilerjnll<'n bekledlltl işi ~r 

kile b&ff&nlıklan takdirde mail " 
lerin fıLa.Uyet 83.hasr damıacaJI: ut4" 
be.yat pahahlıtının a,;-ırıığmı d 

ri hatırlayınız. Hepiniz padişa
hımız efendimiz hazretlerine 
sadakat yemini etmiş bulunu
yorsunuz. Zabitlik dünyanın en 
namuslu adamına verilen bir 
sıfattır. Namuslu adam sözünü 
tutar. Bugün zatı şahane hepi
nızden sadakat istiyor. Ne idügi 
belirsizin biri hainane bir ha
rekettE' bulunmuştur. Mıntaka 
dahilindeki zabitleri,n dürüst 
hareket ederek ona haddini bil
dirmetii lazımdır. Bugün sizi 
tekrar tahlif etmiye memur 
edildim. Size zatı şahanenin se

l 
* Beyazıtta yapılma.sına. karar ve 

G U
• • N L E R I N rilen paraf Ut kulesinin Jn.~ası malze· 

me bulunmaması yüzünden geri kal· 

A R D I N D A N mıştır. Malzeme bulunur buluıunaz, 
l lnşaata b~lanacaktır. "------------J * YUl<sekkaldırınun mozııylk ola-

Harp! 
Mltat PERL'i 

ra kinşasma karar verilmiştir. Fakat 
infa&t& talip çıkmamı,tır. Belediye 
vazıyeU tetl<lk ediyor. 

* Dtln bir altın fiyatı 25 hr& 65, 
btr gram kWçe altın fla.tı 3t2 kuru~ 

Bundan be.Şka dUnkU Jhbarlar ara_ 
sın da ga.z, tuz, ~eker, peynir üzerine 
ihbarlar vardır. Tahkikata devam o· 
lunmak.tadır. 

Kok kömürü fiyatı 
H arbin de kıymeti kabnadı ar· 

tık. İnsan ııabah olup eUne 
gazeteyi alınca birbirinden ytlk.IU 
rakamlarla dolu olan nıoml tebU~

lerl değil de. ne blleytm, bıııjlı:a başka 

tu. Etibank kok Jcömürlerinin tonunu 

* Hariçten 'ebrlmiıııe keten kadı~ %3,~ Ura.ya ııatmaktadır. 

ve erkek kuına9ları gel~tir. Fiyat 

Gı?OÇ ve değerli ean'atkltrlarımız· 

dan, mti!l&kil ressam ve heykeltraş 

lar birll:i a.zasından, Balıkesir Ne

cattbey öğretmen okulu resim mu

allimi Sırrı ôzıbay'ın Beyoğ'lu hal

kevl salonlarında. bir rezsiln eerglfti. a.. 

çacafını memnuniyetle haber aldık. 

26 Ağustos Salı gUnli açuacak olan 

bu sergi san'atkArın yalnı:ı bllfll1a 

açtlğı sergilerin altıncısıdır. Serginin 

bUyUk bir rağbet göreceğine eminiz. 

mak nihayet kabil olacaktır. ~ 

lamını tebliğ ederim. 
Zabitlerden tek ses çıkmadı. bavadloler anyor. ttırakabe kom .. yonu bunlar& azami 

Halbııki padişahın selamı tebliğ Hele bu kelime ulu orta kullanıl- •atıf fiyatı koyııcaktr. 

Geçen yıla nazaran 2.5 lira fark 
vardır. 

Mevcut kömUr stoku 30 _ 40 toıı 

artl3mdadır. lhtlyaç ise 7~ • 80 to" 
arasındadır. Eksik olan miktar ya. · 
kında tamamla.nacaktır. 

ı .. uhte:drler Müra
k be bürosu 

memu;-larını tanıyor 

Hariciyemizin güzide 

şahsiyetlerinden biri olan merhum 
Suad Da.vaz MWldye mezunudur. Se .. 
nelel'Ce Babıı1lide çalıştıktan sonra 
Mütarekeden evvel Hariciye Nezare
tinde Umuru Siya.siye Umum Müdür. 
ltlğ\1 vazl!ealnl ifa. etmiştir. Sonra bu 
vazifeden a.yrııarak bir mUddet fra.n_ 
sızca mualllmllj(I yapmış, bUAharo 
Ankaraya giderek tekra.r Hariciyede 
vazife almıştır. CUınhurlyet hllldl
metini evveli. Rom&da. bilAlıare Pa.· 
riste bUyUk elçilik vazifesile temsil 
etmif, bir sene evvel de Tahran bü
~ elçiliğine tayln edilmiştir. Mer
humun Paristeki elçiliği esnasında 

Hatay meselesinin müzakeresinde 
bUyUk hizmeUerl görlllm!lşttır. 

'\lali vazlyetJl"rl miiult olıuı. ~ 

nlııbi bJr refah l~lnde bulunan .,,, ~ 

daşlar, yalnız kendi ihtlyaçlarfO~ 
laylıkla temln etmf k heveeıne fi' 
!arak bu müralmbe vazUeoı...ıo . il' 
tereceklert lhmAI ve IAkavdlnlP ~ 
fakir vatandn~ar.ııun ıı,tırap çe ıJ1 

rlne ııebeblyet vereceklorlul dil~ 
lertie flyat murakabe komi!;Y0 

1
,,. 

nın takdir ettiği ıu.a.nıi flyatlıl/ 
kinde aatı. yapılmamasına Jl ,41' 
etmej(I mllll bir vaz.lfe ı...ıakld P 

ceklerlnden ,ııpııe edemeyiz. ~ 
mizce muhtekirlerin mubttl 
cöal'et bulmamaları l:\znndır·~ 

e<;lilince, hepsi bir ağızdan cpa
diRahım çok yaşa!> diye bağıra
rak etrafı gürültüye ve velve
leye vermesi kaidedendi. Bu sü
kfıt paşa hazretlerini fena hal
de sinirlendirdi. Lakin belki u
nutmuşlardır vehmile <hazır 
oı. vaziyetine girerek başını 
kaldırdı ve bağırdı: 

- Padişahım çok yaoo ! 
Zabitlerden yine hiçbir ses 

çıkmadı. Yalnız «yaşaaa • nm 
( a) sını elini göğsüne götüren 
paRanın acıklı bir caah• ı takip 
etti. Çakmak gürültüsüne hen-
1er hir ses i•itilmi~. sonra zabit 
kalabahih arasında genç bir za
bitin birdcnhire kayıplara ka
rı<t•ğr IYÖril1mil•tll. 

mağa ba, 1adıktan sonra. harp. her
ktMe dehşet ve.ren bJr kelime olmak· 
tan çıktı. A~lıyan çocukların müte
madiyen toöyledllderi anne, baba ke
limesi kadar harcıAlem oldu. 

* Belediye. mevcut 300 çöp ara
basını kaldıracak yerine 70 kamy~ 
net alacaktır. Arabalar, yalnız kam· 
yonetlerin glremiyeceg-ı aokaklardald 
çöpleri n&klodecek.lerdfr. 

Bazı ataşıı muharrir arkadaşlar, * Çöp fırını lllfaatnın faydalı olup 
mücadt>Jeyl pek sevdiklerinden ola- olmad!ğı belediye fen lşleri müdllrlU_ 
cak, ikide bir, blr harptir tutturuyor- fllnce tetk.tk edilmektedir. 

ıar .. ceoeıa: ipekli kadıu çorabı ile ~ 
harp, thtllul.rla harp, kırta~iyCC'itikle 

harp ıı:lbl. 1 

Eğ,, kan dökmeden yapılan bütün 

Denizyollar; İ .laresi 
memur alıyor 

Devlet DenizyoUar idaresi Haydar. 
paşa, Kadıköy. Köprtı, Anadolu. A 
dalar, Yalova ve HaHç hatlarında ve 
iskelelerinde açılan münhaller içirı 

yeniden memur almaya karar ver-
mUcadeleJetl harp dlyo adlandırllt'ak /J,00 Aliizik 
olursak ortaya ne harpler çlkaC'ilk, 

21.00 Ziraoı ıaJ"üni mlştir. 

ne harplt>r ... 

:\.t~hi: Gehnlerte kaynaualar ara 
~ında harp; new.J.e görmemi, 8eSlerlle 
blu u.bah uykll!funu zt!.bredea seb
ze<'llerle harp; mobarrlrlerle gazete 
idare müdürleri arasında. avaua yü
dlnden harp; ıaJvrl&Jn,.Jlle.rle., tahta 

l J,:10 Konu.,ma 
13.45 11.JO \lii:.k 
18,00 Program. 
18.0.J Alikik 

19110 llüzik 

21.411 /sıanbul aı 

İnönü ansiklopedisi 
21.SO Miiuk 
21.:w Saaı ayarı 

Son günlerde sayııı fazlalaşan Fi• 
yat Milrakabe kontrolörleri muhte· 
kirler tarafından tamamen tanındı· 

ğından muhtekirleri Yakalamak bir 

hayli gUçleşmiş bu1unma.k.tad:ır. 

1\1.emurun geldiğini gören muhte· 

kir derhal normal fiyata malını ar

zetınekte ve bu sureUe cürmü meş

hut yapılamamaktadır. 
Dtln bu hAdi•eyi teyit edecek bir 

vaka cereyan etmiştir. 

Suad Da.vaz.zn vefatı haberi şehri· 
mJze evveli. radyo vaaıtasile akset
miştir. Bunu dlnleyen dostlı.rı t.tan
bukla bulunan ailesine keyfiyeti bil· 
yUk bir elemle bıldirmek mecburiye
tinde kalnu!}lardır. Merhumun e~, 

iki kızı ve oğlu bu fel.Aket haberini 
alınca derin teessür buhranları ge
çirmişlerdir. Diğer kızı kendisile bir. 
ilkte Tahranda bulunmakta idi. Mer_ 
bumun alleei !e!Aket haberini öğren· 
dikten az sonra Hariciye V ekA.leti 
Umum! KAtibi Numan Menemencioğ_ 
tunun lrnzasile Hariciyemizin. taziye-
tini bildiren telgra!ı almı,tır. 

Suad Davazm ölümü, memleket 
için büyük bir kayıpbr. Gazetemiz 
merhumun ailesine en derin taztyelle. 
rini Stınar. 

Ve.tanın emniyeti da\nsınd• JJ'pf 
uyanık olan TU.rk çocukları. 11,,1 
iktisadi ztlmn>Je mensup oııır 

1 
,, 

olsunlar i~ l'Ol>hcnln sağıaml1~ ,,..., 
IH.kadar eden mt\·ı.ular Uı.erlndtı 4'' 
ayni uyanıklığı g · t(·nnektCJl ~t 
k1ka farig olmazlar. ,.JJ' 

Muhtekirler !~ cephenin d~ıı1' 
rıdır. 

Onları muhakkak 
Wznndır. 

. ' 
··"" surette 1 Satılmış bir kumandanın ha

in bir hUJ.:i•mdara knrıeklik tek
lif etmPs'ni hazmedemiven bi-

19,JO Sanı a)"r.rı 

19,15 Mii:ik 
20.t>O Koruqma 
20.15 Müz,k 

ıerviM 

2!.SS/23 Kapan11. 

İnönü AnSiklopedis1 için icap ed"n 
köy, kasaba ve şehirlerin eski isim 
!er~ DahUlye VekAleti tarafından t. 
tanbul vıayeUnden 90rulmuş ve bun: 
ıarm acele olarak teııtılt edlllp v ek!· 
ı..te gönderiJm•sl blldirllmiştlr. 

Belediye Fen İşleri mUdürltlğtlnUn 
mubay- etmek istediği çivileri 200 
kuruşa satmak isteyen bir nalbura 
tam cürmü me~ut yapılacağı sırada 
nalbur gelen memuru tanımış ve çl . 
vllerln 55 kuruş UZerlnden verilece· 
ğini bildirerek faturayı ona göre tan. 
zim etmiştir. En Son Havli.dls 

or. 
şevket ııJ:l-. · ·· l • · S ı· b • • · b" kurularlle. pirelerle d•ba bllm•m ne 

nncı mu azım a ım e)' an1 ır 

harek~tle tabancasını çekml• Ierlelıarp! :::-~:-:::::-:::::--:::::::::::~~;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::'."'::::::;::~::::::~-::::::'.':::'.:;'.:'.:::'." .. ..,"""""'""',.....,,,.,,,. rru~t:> J.-q kumandanını yere ser 1 Aman vazreı:ın dm.tlaı': A!t-<m.ızı den bir L'lh%a obun •llphole•m•• ol- - • ııo ' ·---. zıydı. Faprl'l""' uzaktan akraba mmldandL .. ~· 
mi.ti (1). pE'k öyle harbe aJıştmnaym._ ' nra ma,·ı ... .,tloç ve mJinAsa baldo. ı ~ · " 

rd _,, d ' 6~ N A N olan madaal ![!antoro, IÖ• yaşlan Jo:in O zaman Ifanmılıu mO ..•• • 
. .. .. ..... kan1mam. Zaten hngilnle • "'"n a- Bununla blrUkte. konteoın otur- .... ı. -•-- ı ,___ 1 ,.ı;...-.• de bo&~n m-........... a"-"'n'un vak'&- tutu..,tular. Fakat §CSJerl a 4..' _,nW• 

Bir gün sonra Resne belediye ~t m&n tanıd•~ yok! makta oldu""". kıtıkla doldnruJmn• ""''•tl ~•- J lif 5~ r 
C 

~- ~ nm erleol •- ,_ğa düştuttlnü a. kıyor, ara sna duyulan hll 1111,;ı reisi em al beyı" n gönderdiği Uem harp iiUmm da bir luetlnef• kmnıu ı~k kaplı btlytık sandaly&- ı tıy d ı 1 _. r' · a. or u. ler, muhaverenin cfdJtyet n ıı,fr 

evrak arasından çıkan bir mek- •l varılır, onu her yorde kullanıp ı- de dikkatini celbetmekten MU kal- ıb·==M~;:li=:e:=l;;l:.oi:f."'i::;::.;,,, fıı' 38 ij-Tİirk;;· çevire_ '";;; ·r·-· LenoJd: diyordu. Şöınlnonln J>E'nbe hl• ~'.:/ttı.'. 
tupta, Manastır merkezinin fade ettitı H<ü manayı ktlçüm...,- maını•tı. Onu, bu clgara duman- .....r. ZO!A • --- Be ım im -'"fi •· •' d rd' • b ' J§mııı.. Ht>Mtn REFIK - n yer gayet Jyl kll, dedi. le muhat iki limba'1 o~ 1 r• 
gön e ıgi ir hab~ri soğuk mlyellm. l iarUe dolu salonda, ce,nısı kaba ve Merasimi merak ve alaka De takip aydınlatmakta idi; ,.e ozaıd•~ ,,.1 
kanlılıkla ve hatta alaylı alaylı Harp.... ,aşırtıcı bir garabetle mAli bulmak KimbWr! Baht ışı ... Bu bir ııaçma Fo,erl: ettim.. üzerinde, salonu tatlı bôr gli!.':~ı l 
gülerek okumuştu: ı · ı hll dl .. I i t ı ta ı •tuh kk k ki eh ı bir ten idi •"ph~- •. yA•d- bu tasawur onu "I dl b verdi ••-• -.....-cfstanbul. kahraman hareke· Bu. >l'7: n1 me ,.. m z, anıma. •·4 yt '· p a a ' ; ev • "P" ~ .......,...., - '::J nı ' ce\.·a mı • ~am. Htlgon, bu esnada. za..- men dJtfır üç J:\mbadan . F 
tinizi kanla boğmak azminde- ğınu~ bJr keiinıe değil. Onun ifade et bellik hi ı ilhan1 eden bu e9'8YI .- fileden çıkarıyor, kabaran arzu ve Gayrı lstlral etmedi, lfa!iına me. vaUı annenıo haJhıe acıyordo. Kızmı tu. _ 1,".; 
dir. İlk olarak mirliva N~zmi tığ! bilyi.ık m. nayı da takdir edl;yo- raya ••kan kont değlldL DeoebWrdl ihtirasına kapılın•' olduğunu blssedl- mıır edlldlğl daveti yapmanın sırası bu tllr111 kaybetmek ne n;tıraptı! sı.ner "'k•lmaktayılı. Fo~ ~' 
paşa kumandasında iki tıt bur ruz. Onunla a'nrlardanberi de1•am e- ki bu bir deneme, bir arzu ve b.lr yordu. Kırmızı ipek kat,lı koltuk, ör· oimadıJl'ını kendJ keodlnce mazeret o, aak.in hulaııJJe: aea Loonl<l diye ball!ıt•ttlğl ":,_.,1 
Recı11eve hareket emrini almış de&elmekte olan abbaphğnnı:ı bizi z.e\.·kln başlangıcıdll'. O zaman, ken- eelenm19 yU:ılle, fimdJ, muhtevtyatı olarak ileri silrdil. ııa.ıumıar, bir B zarif ~Jadam Dtişczl"';l'in ııır u1ıl s,() 

U ---" be il .... ı. bul orta ılm bir do ya lbl - eni sofulukla itham ediyorlar, (Arkası v r 
bulunuvor. Fakat Yıldız bu se- kendi• e ~ n ••. ...., unuyor. dinden goçtt; mütebayyll; bir a1<ııam ya saç l!J • g onu cçarşafa girme• (l) ~den, dedi; bu bal, çocukların bu tanda 
f Pr l>Pk f~na aldanmaktadır. Slmdlllk o bi•den, blz ondan uzak her '1'Y• rajtmen hatıra&ı blr lokanta eğlendlrmekteyıll Parı.ın klhar malıflllertnı ''" -''ft olPı.ı< · • ad ~ &........ bir lntlbarda ısrar edişlerini zatıma.- (l)P ıs d il . Ra.ttlbe .. ıı', 
~·;nkü bu bburlardan birinin Y8fIYOnak, ondan korkm ığmuz .. hU('reslnde, kf."lldi!ilne yapılan mttp- Latalols, ertesJ gecenhı nezdinde ar e vo e. . 1llt _ıt' 
Lr. t .• b" l h • k.. , lrll Mı ad 

4 
denberJ tam bir teheyyüç tclnde bıra. ne bulmama mA.nt te,kll etmez. çin geçirilen dini merastını n tt' ııv 

ıı•J ıır z:ı it eri atta uçükza .. dandır. hem bir ltlrAfa ddndU. Mademki ar· geç ece,.. k ınm a ını dı.,arnla kan gayet müessir l;Jlr rlslnıeden t!şümekten mUt.evelllt hafif btr t ıcıyııft 
}..;•1 ri. CP.:miyete dahi1dir. Hü- \·azgeıçin ~u harp keUmf'6fnl ulu ka~ı 'fek illada ölüp kalm"tr; atzından koparmak az.n1lle. yeğeni- bahM-dJyorardı. H3.dl~enln kahrama- titreme ile, at.eşin kanjısmdakl ge- ;:;::1ink;;'yfa::ti. ~u:us _,hııı' 
ki'ırrırtin t8kip etmek istedi~ orta kulla.nmakt8ıll. Bo k~lln~yl J& .. cln&l bir tecnsüa his!il .evklle, lluf· ne: ,... P'" "k nı, baron FuıerJ'nln muka,•ıemet olu. ntf anda.lye&lnJn içinde bUsbUtün bU. (2) .. carmeliteslı . Bir ne•· 
politı a, adamlarınızı para ile yık olduğu yerde lmllanaiım. tatların evlerine rırmek, çarelerini - B&ydl! Gidiyor muyuz! diye bl 11 ytızü d ~--

d k izi 
... namaz r mey · n en ~me- zlileıı konteo: smıfL . .JI· 

kan ırara s · yalnız bırak- MIW PEB..., bulmak armııuna kapılml!Jtl.. 50fda. • Jıl"'" Ut (N) lere lntıı.ap eden, büşlik lıı· - ıı;-. ba mli*blf '* ...,_ ili (3) Lelliııe vasiyet oıuoaıı 

1 

b· 

" bı 

• 



---- --- • - ..,...,....... ..,_ - -"'" - - ..... _ ..._ ....... ·~ .. ~ ... ·~ı- _ ... __ -:... .. -

.._ 24.8.941 Pazar ---·------------------,_ ______ EN SON HAVADiS---------------------------------- ~cyfa 3 -

[Yaydan Oklar ) 

Bu harbin müstakbel 
Asker gözü ile ... Haf tanın 

Dedikodusu 
Gözler yalan söylemez! 

Yazan: NEBAHAT AKSOY 

ti öğrümüzdeki 
sivilce 

Yazan: CEMŞİD 
cBazan felaketin de 

Tarık MtlMTAZ • k. f ı 
HUr Fnınswııl".ın reisi Generali ~n ışa arı 

de Gaulle eli asalı, ,.e kcşkillü 1 ( 
~n~o~:,:~:n~~::dı!~bl Suriye şehlr- ı 

11 
• (1 (t > 

Ltr,~:1~~:n;ı:~~1~::1~::;:;~:ı~::a:; ilk tahminlerimizi hadiseler tegid ettiği 
~~ ::~;1;!1ı~~ro~ı~1u dune dolaşa için yeni tahminlere cesaret edebiliyoruz 
b 1takın da .ımpıblr kom,usu olıın bu . 
ıtu~il( komşu. ::suriye coğrnfyasınm lki numaralı Büyük Harbin meti verdiğine inmımak lazım- rek organize ettikten sonra Ak-

'tiııde göı;terııcn, rııkııt Surlyenln dm. daha birinci senesinde iken, Al- dır. deniz vaziyetini halletmek, bi
let otoritesini tıınınuık bile ıstemlyen manyanın müstakbel Anglo - 2 - Almanya, günün birinde rinciyi hemen takip edecek olan 
"•l'"(ordur. Sakson taarruzlarına. mukave- (muhtemelen 1943 başında) ikinci safha, şimal Afrikasında 

olurmuş hayırlısı .... ~ re:;:>} ilytlkndanın sessiz bir köşeslno yah göz birbirlerini n.radılar. 1ıoimder. 

R 
eflk Halit bocamı-ı, ölmeden 19 çeklllp bu rnUnzevl hayatı ya. taUı bir Urperıne geçtiğini hisset.· 
öldU :r::amıedllcre.Jc. dlrl dlrl şanuya başladığım zamnn hcnUz yir- Um. Hemen başıllll çevırdım. Nec

mezııra ,.-ömUlenlcrln hıWD Akıbetin- mi yedi ~.anndayaım. Her gUn a.k_ det! O gUnden sonra bir çok defuıar 
den l}lkAyetçl. FilJıaklkıı, tüyler lir· şamlnra. kadar çamların tatlı fısıltı· tekcrrUr eden bu bıık.tşları hAlA. unu 
pertlcJ bir 1acla! Ancak iki tllrlU, iarıru, hoş rayihalarını duyarak kıı- tamadım. Nereye bakSa.m sanki bır 
maddi ve ma.nevt mAnasmda ölUm lan omrümU mUmkUn olduğu kadar çift siyah gözıe, HUsraıun gözleriyle 
oldui,'1llla göre Ustat bnnlıırdan han- ıstırapsız geçirmeye çalışıyor, yavaş knrşılaşacakmışım gibi geliyor bana. 
glsJnJ lmsdedcrck hilkmilııll \•eriyor! yavaş onu unutuyordum. Yalnız, kard~o;.ım, şunu ~ UO.ve ede
l\laksadı maddl ölUmlcr ise, haldı. Onu ~ok sevdım Necdet! Bilmem, yJm kl, o da beni sevdı. Buna eıni-
Aksl takdirde, bu lstlc&ll güetercn- b bu Unutsız sev"'lye ta. ' nim. Hem de çılt;mca. sevdi. Gözler u sevg.yc, 0 • kl 
lerln be.,ertyet oıımına t,ıoolklcrl hay hammUI edebılecek ka.ç kışı vardır hası1çııbenyal~-~ylemez., onlar duda a.r.n 
" takdir etmek tazım: !\tanen ol- ............... 

llu şehrl (•eııupta!.l Arap di\nyası- met edebilmek için her şeyden mUthi~ bir kuvvet halini alacak 1 işi tamamladıktan sonra cenu
~a ve i1Jlınııldcki Türk ıcnıtne kar!Jl evvel Sovyetleri bertaraf et- olan Anglo - Sakson kuvvetle-, ba atlamaktan ibaret olacaktır. 
btr emniyet kalkanı gibi kullanmak mek mecburiyetinde olduğunu rile karşılaşmak ihtimallerini Fransızların büyük sahra bo· 
hev~ine dli,.eıı eski l!'rıınsız manda söylediğimiz zaman, malum mu ortadan ~alc~ırmak için her tür- yunca, cenuba doğru yapmağa 
1daresı nıdorun alnına bir kUrt dam ahede ile biribirlerlne bağlı olan lU fedakarlıgı göze aldırmak koyuldukları demiryolu ve as
l4&ı ~rarak bir no\l muhtar Ulke bu iki memleket arasında bir mecburi~etindedir. falt yolları başka bir suretle ma 
lıtııne getırmMJ. harp çıkmasının muhtemel ol- Filhakika Almanyanın hazır- nalandırmak kabil değildir. Bu 

mi\~ veya ölnıcğe namzet bolunmuş 
olanlara mezarın yolunu göstcmıck, 
önUne g~lemeı: bir teles llhe T.lUlllı
runda m.li.nJ Olmak için, en iyi ı:arel 

dünyada.? .. > Bi ta "~ bak r glln ya.lşı bir arkadaş va.sı 
Bunları anlatan o.rka.uoŞıma -

dar d sile HU3ranı babasından. ıstedlın. Ba. 
um: On beş senedcnberi neka a uz- bam: f:- Ma.cldi evıa.dmı gibi seve 
çökmll.ş 1hUyarlamışt1. GeniŞ om 
ları vo a.Uet vUcudile g\lzel ıblr erkek rinı, Cnkut HUsran hastadır. Şimdı

lik evlenemez.> cevalbını vermiş. E 
olan Macit, bilhassa uzun fa.kal kıvır 

'l'ıirkfyedcn kaı;ıın Ennenllerln ,.e madığı, Sovyetlerin Almanyayı }anmakta olaı: ln~liz - Ame;i- yollar h~r ~alde, bu~n .yn~:ıız 
lraııtan sUrUien Nasturilerin yığın beslemekte devam suretile ihti- kan ku.vve~lerme layık oldugu yaşam3: ı~tıyaçlarını ılerı sur
tıtııı ycrıe.,ttrlldiklerı bu Ulkeye bir laflara sebep olmaktan kaçma- eheı;xımıyc~ vermek f<;I:asetine mck!e ıktifa ~en . ~lman19:nn 
~U manzıırllbı ,·crmeğe muvııffak cağı ve nihayet Alman ordusu- malik o~d~gu ~abul ~ılınce Al- tavsıy~ ve tazyıklermın esen ol 
cııan nuuıdn.ter Praıısa, rıızla olıırak nun i§gal sahalarını genişlet- manya ıçn~., şoyl~ bır ~arc~et mak lazı~dır. v; şu muhakkak 
~da ,.e Beyruttıı. çöreklenen. Hay- mekte menfaati bulunmadığı tarzı kendı kendine şekıllemr. tı: ki, eger Anblo - Saksonlar 
b11ıı lııimll fitne vo hiynnet planlan- iddia edilmişti. Avrupa kıtası 1 - İlk merhale olarak, Av- sliratle, Daka:.a, Ka~blankay~ 
Ilı c1 .. b tek tı b ,., .... ft_ u·· zerinde gti"enı"lir bı·r mukave- rupa. kıtasını Alman muka veme 1 ve buradan suratle şımal Afri-

• u ntcm c n :ıorma ve ~ • t' bakı d . t k k 1 k t bb'" .. ~ musallat etti. met tesis edebilmek için Alman .1 .mın an organıze e me asına yer eşme eşe u~un-
Sıırıyeye nmısJye ıstıklAI adıyan, yanın Balkanlan işg.al zarure- Uzere ışg~ ~tmek, de bulun~a~lar,:>a cenup Afnka-

~ lceııesınden vaıtıerde bulunan hUr tinde olduğunu söylediğimiz za 2 - lkincı merhale olarak, ~ın~a a:ı-~ı cıddı harpler ve~ek 
~l'ıl"· 

1 
manda aynı· bı"çimde ı"ddialar i- Anglo - Sakson taarruzu başla- ıhtimalını tamamen kaybetınıye 

-anın iyi kalpll reisi Din.cır u- · dıg- hkr-. kal kt '•rıa k ' 
1 

leri sürülmüstü ı zaman onun yanında yer ma um aca lr. 
U onuşurJccn, Suriye lstıkUUln n 1 " • alması tabii ve ma t k" bi ica 

11linde bir engel olan bu memlekete Artık hadiseler, ha.kikatı ko- olan harp son d n 
1 1 

li r P ASYA HAREKAT SAHASI: 
:.ıctııe verilen ımtıyaz 'o mubtıırlye. J nuştuğu için, bil tün bunları tek mağİiıp bi!tün ~nu;a~a !:ıe:fe~ Hindiçiniyi işgal eden, Alman 
lıı bundan 110nra da mulıafaza e(}lle- rarlamakta fayda yoktu. Bal- ketlerin iç ni l ~ah · yanın müttefıkı Japonya, bir ta
~tıaı \adctnıek gBflctlnp dUşmUş-ıkanlarAlman işgalindedir; .Al- decek ola.n. Sozam Uarn~ı b rtnp ef-
lllt, man _ Sovyet harbi de. yedınci etmek,· vye erı e ar.a raftan Holanda Hındistanına at 

haft dl 
!arken diğer taraf tan zorla ya-

Oeneraı de Gaull'lln bUyUk btr gol- asına varmıştır ve §lm me 3 'OçUn •. h l l k 1 - s· 
let <ıldu&... kadar hatm ııa• ... 11r bir sele, iki numaralı denen bu Bil- Afrika ve A :_u mor: ta.1~ o atmra k, nına a acagı ıyamla BilyUk 
b -u J- "'k H b' kbel · ki f ~yayı ısı a e e Hindistana saldıracak ve bu a-
" 1 otan bu yen;lz ~·e mUnasebetslı yu ar m mUsta. ın . şa ı- suretile Anglo _ Sakson kuvvet rada Sovyet §ark ordularını tes-
'-dl, bl~" mahzurlanoa rağmen nı sıhhatle tahmınden ıbaret !erinin eski d"" kl b't t kl kal bı, ·~ kalmıştı unya topra arına ı e me e mıyarak, üzerin· 
'- tatdeye de hlzmet etmektedir. r. . çıkmaları ihtimalini önlemek. de senclerdenberi işlediği yol-

-~- taıae, bağ'nnıa.a yapıştırıinınk h Her şeyd.~n e~el f.uı;ıu kib~ -·'O~ ~adde halinde ifade etti- larla Sovyet topraklarına girmi 
--aı bir .ıvuoonln hAlA kapanma- as~ t~b~z ~~e .ıyım . gımız 1ş programının birinci mer ye çalışacaktır. Ve doğru hesap 
~ta ısrar ettltfnl haber veren bir ha.rbı~ ı~kbalmı tayın ~ebı~- halesine, İspanyanın yaşamak harbin 1942 yılında belli ba.§lı 
~ karşısında bulunmamJT; ıttbarl- mek ıçln ıki hakikatı gorebıl- ~ecburiyetile güttüğü acip poli olarak İngiliz Hindistanında cc-
• t(llt bayırlı ve atablldltıne ınühlm- mekte zaruret vardır: tikaya rağmen, bugün varılmış reyan edeceğini, bu suretle Çi-

t. 1 - Almanyanın Anglo-Sak- olduğu söylenebilir. !kinci mer- nin tek kalan ikmal yolunun ke-
Tank MtJMTAZ son hazll'lığına layık olduğu kıy haleyi ise, gözle görebilecek de- sileceğini, Holanda Hindist.anı-

recede iyice scçmiye başlamı~- nın Japon milli müdafaası bakı 

Adliye röportajları 

Deve olan paracıklar ! 
Çıplak ka/alı adam dert yandı : 
"l(azanç tatlı geldi, fakat sonunda, 

~ermayeyi de götürdil.,, 
Sait EREN 

tır. Ve Sovyetler harbinde son mından mühim olan parçalan
sözünü kıştan önce söyliyeceği- nın Japonyanın eline geçeceği-
ni beklemek 18.zımdır. ni kabulden ibarettir. 

Çok mühim olan üçüncü mer Kanaatim odur ki Avrupa 
b&leye gelince, bu hususta §U harbi bu suretle istikbalini bir 
mütalAalarl ileri sUrmek doğ- müddet te Asyada yaşıyacak, 
rudur: fa~t bu harp .... ,pasif kalan bir 

Bu merhale iki harekat saha- Hindistan yüzünden orada da 
smda ayrı ayn mütalaa edil- bitmiyecektir. 
mek doğrudur: Afrika harekat Japonların Asyada başlamıya 
sahası. Asya harekat sahası. mecbur olacakları harekatta 
AFRİKA HARIDKAT SAHASI· ~uva:f'f~ıyet_elde edecekleri.!h 
____ ....._ ______ _:__· timalını takvıye eden en mu-

Almanya tarafından başarıl- him sebep Japonyanm munha
ması icap eden Afr1kanm işgali sıran krtaya istinat etmek im-

..... ?.eki bayr diyordu· Ben l mayı kiın iııtcm~? Peki dedim. Hakika· keyfiyetinin ne suretle tahak- kanına malik bulunmasıdır. 
'-t•tllııd sıdııal d •u

1
u:1•

0 
bu türlu5uuü ten pıızartcai gunü altmı .. lirayı .. etirdi kuk edebileceğini tayin için çok Bu harekatta donanmaların 

tc a O llD ıI'lCl lı;l 1 • '" " • zek· 1 ibti }'" h ti 1Jnakt kt 'llııctniztim. Eh dunıp dururl.:en haftada on lira kazan l O mıya yaç. yo~tur. ro ~ . aya o . an uza ır. 
Siıurdcn ikidıı blı'dc sal; omuzunu oy· mı~ıı.:. P~rayı verince bu &efor ben eana, Fran~ ile yapıkı.cak bır. ~Uşte- lngılız - Amenkan donanm8.f!I1 

~ll.ıı ,.e b' elil ·ı go·ıiüklcrini dedım, Yuz lira ~cr""'m bana .,-üz ~inni rek mudafaa mukavelesı ıle ve- yalnız bulundukları sularda. ha-
t;.._,- " ır e çerçevesı ~,. , ,, İs d 'k ki 1 k Ü • d 
• ~Ye ujra:an çıplalı: kafalı adam tu· lira getlr_. ya panya _an !U_rı aya geçe- Am. o .aca~ ve tol!ra ~nn e 
~ tııtuk it d P.ıurtesi olunca seninki >ine paraları rek meseleyı kökünden hallet- hakımıyetin zarun kıldıgı kara 

.... l:vtt bon~';'>r ;· ıınasnıa ıaS· getirdi. Bu Be!eı bankada arka~hr da mck mümkündür. Bu noktada. ordusu nakliyn.tmı başarmıya 
llıtıı ~katı en~ 0 an ırnıı 0 alikııd:ır olına>a bıışladılar Onlar da her muhakkak olan §Udur ki ltal- muvaffak olmıyacaktır. Burada 

İtiııı b ına yranım • 
1 1 

,
0 

hnfuı aralarında par topluyC::ıar ben de ili yayı Afrikada tasfiye ederek hatırlanacak olan mühim bir 
~ı.ıı dıır U pek akıllıca yapdı.mı~.ı:~ Jn .ı_ ve ederek arudaM veriyordum' O da bize hiÇ olmazsa müstemlekelerde diğer llOkta, AJmanyaDJn hava 

tarafından bile tak ır CULJen 00'" - • • • • ' Fra t k · k. k tl · b k d J nl L dıncılıtı _ . . ıcıklunınaı;ıı 1 yuıde yınuı kıir veriyordu. Hem ~llalı.i nsayı yaşa ma ım anını UVVe en a ımın an apo a-
""t4dı s ütrcnmc.k ıçın « d .. kaz.:ınıyordu. kavramamış olan bir Fransanın n takviye etmek fırsatını elde 
~ · ıranın üzerinde oturan a :ınıa 1 Alın 1 '" d -· M d k 'h · 

L - ııfak Y&na•tım Davncı s.ık ıık ağzını Ertw hafta ')İne para top)adılıır ben • ~;l ara kmuka~e~e~ edecegı- eli ecegı, . a agas ar Bmüı .Y~nOnk 
'""llıllıııı • : _ _ b -r~u de yüz lira kattım göıürdum verdim. nı . eme safdılliktir. e ne gec:tıkten sonra yu 
dıı Çok ,_ 0 >:1'k41

1
11_raL: ı;ualluyord u gu u. 1 - Olmu, dedi. Bm 0 kadıır kazana· Afrıkanın işgali, iki safha ar yanus üzerinden Amerika -

""nıı · Hr hnl ıyor u. • • zed kti ' · · Hi di l ·b· A .... n· .. . mıyornın. ı~enemz !lıe yüzde on kir v1.... ece r, sanırım. Bınncı saf- n stan muvasa ası gı ı, v-
(.\lıh. ır ~un, dedi. Bu suçla bana seldi· reyim 0 zaman i§ıe benim de munfım ha. şimal Afrikasını İ6gal ede- rupa - Hindistan yolunun da 
~" :P na on lira borç ,er. sana pa· çıkar ben yalnız: airln jAın A...ı kesilece<Yidir 
· ~~ ı;ün- · · • d · ... ,....ıpyornm 1:> • 
)'t~ . u on ikı lıra ıade c erım, al gibi bir şr)'• Ertesi, gün bekledik... Bir hıı!ta beklo-
ter~~ .~1deccği.m) dedi: _Ben de .t~tt~m Arkada !ara ııordum cınlar da r.ahmetli dik yok·- Koydun!a bul. Nihayet vaziyeti HULA.SA: 
ltıı "'tri OyJe ya. ıkı ~un ıçı~ bıı.ııa ıki lırrı bir I~ degil ki Ter OD lira. al on bir lira. anladık. çocutun pqinıı dıipülcr. Yaka· Hulasa, ancak kısaca if.adesi
~ıdııluın~ordu. O tclık a}nı )erde memur Kabul ettik güıurdak kcndidne va-dik. ladılar, mahkemeye geldik .• 'c olsa bo- ne çalışrtığımız bu bir sıra vazi
~~ •• ~ Z<lao ''<.-nııesc bile ay başında 1 Pazartesi oldu paralar yine geldi. ! · · ğenirainb? Herif: yetler harbin, 1942 senelerinde 

,..,, al dedi çıınız. 
..... ınca zorla alının, m. den ne dı.rust """Uk diyordu\:. Biz d - Ben onları dolandırmadım. Pnra•a bitmiyecegıW•ni ve "Ok uzun süre-t -cıtesj ld .,~. ·ki .. -- e at , "' 1l)ı t . 0 u. Arkadat sewuı on ı )arı~lnrına merak salmıt WJ he,ccanla ihtiyacım 'ıırdı. İstedim borç olarak ~er· cek bu harpte Almanya • Japon 

~dıığu~ıın etti .. ~ı~un olmu!tu~· takıbe ba~amı~ık. diler. Ellerinde senetlerim var, demez ya karşısında muharip olarak 
~ b~ Y~~ddae 1ıkı lıra koz:ınmı."t.ık. Sonbaharın son at ko§U!n fdi. Bir gün mi?_ Yakayı kurtardı. yalnız Britanya adalarile Ame-
~ Para a=a ş .ıra borç para ... enrım. evvel biL yine bankada toplandık. Herkes Şimdi de biz icra kapısınıfa sürünüp rikanm kala~ağmı göstermek-
~. llu ~arfetmem onlon b:ınkaya kor· karın tadını aldığuıdıın b~ yerine on, dııruyorın:. tedir. Halbuki Almanlar Sovyet 
~irıdeıı ı:~en rıaram old~{:unu bildik· on }erine ')İrnıi ,cıiyor, son ')arı~tan ınüm Üetelik... leri bertaraf etmek teşebbüsün-

() CÜlı b~ en alırlar, 'enrlrr. l kıin oldıısıı kadar çok kar ıeınlnine çalı. Adaın bura)a ı;ı-lincc hiddcıı.indcn büs- de bulunmasalardı bu ihtimalle-
"'ıo td:rken: trnç arkadaı bana parayı 1 şıyordu. \} ıdik kaybetme\: yoktu. Çünkü bütün OTuını bııruıııı O)'naı.maya bat- rin tahakkuk edebileceğini söy
~' [)•ha ok çocuk kaybettiği takılirdcı borçlanıyordu. ladı: lemek çok güç olurdu. Bu, ŞU su 
\],_ı ceı~,_t kazanırdım. ~mıı param Senet bile verme!.."tCJl kaçınmıyordu· o CU• - Asıl cahillik bende bir de akıllı ge· retle ifade edilebilir: Yukarda-
~"llt .. hafta bana rllı lıra ''er san:ı k k beıı - - k' 'h all S k ..........:• Urageıir . • d--' p k martcsi bankadan gr.ç çı aı uç yuz çiniriı ne yaptım biliyor musun? 1 ı tim er, ovyet uvvetle-

Oazeteci hastalığı -
M Umtaz ticaret veklllmlz., lzmlr 

fuarına giden gazeteci arka
da.~lnrdıın bazılannm birdenbire ha.S

talıındıklarmı söylemiş. Bazıla.n çok 
yemekten, bazılan blrdeoblre yUk
seklere çıkmak uetıceı;I baş dönme-
inden tıııstalnmnışh\l'_ 
Olııblllr, dlyecekalnJ.z, Jıaı;talık d:ı, 

sıığlık d:ı insanlar lçln, doğru .. Doğ· 
ru ammıı, tedad ıı:ın tC!jhla de ınuru 
oldoğuna göre, önce hastalığın sebe
blnln aıılaşılmlUll !Az.mı. Halbuld dok. 
torlar, Ethem lu.et Bruıleo'nln raııııt
sızlığının ııebeblni bir türlü anlıya
mamı~ ... Yapılan cl1klmut muaye
ne ve konafilıa&yon netloeı;lnde, ha.ti

tanın uzviyeUnde, tıaı;talığa delAld 
edecek en ufak bir {&rıza bile görilll)
medlğl halde, hazret yenılyor, lçınl

yor, ate§lcr l~lndc yanıyor ve ağzını 
bıçak açmıyormuş! 

Nihayet. kani' verllmlş ki ııastalık 
bedeni değil, rulıidlr. Ve tcdnvl !;'11-

resi olıı.rak da şu tavsiye edilmiş: 
Son zanıanla.rda gazete v·e mııtbııa 
işlerinden ıon derece yonıla.n slnlrlc
rlnl dlnlendinnek üzere, bir milddet 
bu işlere ,·eda ve sakin bir kl>şcye ~'tl
kllerek istirahat etmesi. 

Aell 9Ua ıemennlalle.H 

Kopye =Hile 

B lr pı.etede, t:hllell kopye kA

tıtıarı piyasaya çıkarıldı» me. 
alinde bir yau okudum. Kopye ve hl

lc kellmcleri zaten blrblrlnl tedai et-
tiren birer tasawurken, şimdi blr de 
blrblrlerlnl tamamlıyan blrer wç va
sıtası b.allne glrmlt olma!J>n, hile ve 
lhtlk!Lrıu blirUndUğll yeni şekil ,-e 
kötWilklerln yekdiğerlnl da,·et et
mesi bakımmdan, cllkkaUe üzerinde 
durulacıık bir hfı.dl.sc. 

l\lııamaflb kopye olan her şeyde, 

zaten, az ı;ok bir bile glzll de~rfl mi-

cık ol""""Bll ldrpiklcrie çovrUI, de· vet, Necdet, hem de çok hasta.yınış! ··-J Şimdi hatulıyorum, Bir gece bua.b : 
rlnlcr<len, çok derinlerden baklYOr- bahçede dol~yorduk. Sevgimi. itiraf 
muş gfbi gorUnen blr çift 61l'ah göz· ettiglm geceydJ._ GezJnU onu fa.zlıı 
le çok daha güzeldi. Bu gıizlcr 0 ka· yormuş olacak ki bir aralk fazlaca 
dar karanlık ve zaman z.ıı.man içinde ve keslk kesik öksürmiye ba.şla'-1. 
.ayna.şan k.rVılcımlnr da 0 kadar a.yd·n Ben mendilimi vermek mecburiyetin. 
lıktı ki, h!çbır kadın bu göziere uzun de kaldnn. Renkli, çirkin mendillmı 
mUddet bnkmıya cesaret. edemezdi ağzına kapadı. Uzun mUddet öytoce 
BlllUn bir gUzelllk Abidesinden şinıd. kaldt. OşnttQııtlz, dönelı.ın. dedım. 
bir çift gözden 'başka blr şey kalma- _ Evet, Maclt, dönelim. Fakat 
mış! Hem artık o karanlıklar iı;;lnda men.dinlzl de kirlettim, onu sonr.ı 
zaman zaman parlıyan .şaşırtıcı luvıl iade ederi.ı:a, diyerek yUrllmtye baş
.cımlar da yok. öyle donuk, öyle ca.o_ ladı. Çok sendeliyordu. Koluna gı~ 
.sız kl! Yalnız bu donuk gözlere, şa meme mllsıınde etti . .J.srıırlarnna rnğ 
kBklarında. kırlaşmıya bnşlıyan ha.fli me soluk ay ışığı altında Tekelerini 
dalgnlı siyah saçları ne gUzel bir m1. göro.mediğlm :bez parçasını elınden a_ 
na veriyordu. Senelerin ıztıraplarlyle lamadrm. 
yıpranan bu vUculte iki şeyt gözler Onu delice sevmiştim Necdet! O 
ve sııçlar, bfrblricrlne ne gUzel de da be.nl önce bir ağabey gibi. sonra 
uymuştu. Ben bunları dUı;UnUrken o bir sevgili gibi sevmişti. Daha sonra 
Yine söylUyordu: bll'birimlz.in her şeyisi olduk. Onu 

<Hııyat o kadar acı ki, Necdet, ona karşımda hlssetmeden ı;;a.J.ıŞ3mlYOr· 
tabiatıle benim hayatilll, dalma. hı<:- dum. 0 da ıbens1z çalışamıyordu. Fa
kınklarla sarsılan şu zavallı vüeu· kat bab3Smdan bu cevabı aldıktan 
dUn hayatı ... > sonra orada. dumıadrm artık. J.Iadem 

Biran sustu. Sonra. derin bir nefes 
aldı; ve aklına birdenbire gelmlş gi- hl yaşaması için ayrı bulunma.mn 

lcap ediyordu! Biliyorsun ki ailem
bl devam ottl: ı den beni bayntunın sonuna kadar sı 
cHukukta.ıd yaşayışımızı hatırlıyo kıntısız ~eçlndireblleeck bir para. 

rum da az daha tatlı diyeceğim ge- kalmıştı. l.şte 0 para ile burada göt 
ııyor; a.ma o gUnler ne kadar az sUr-

dllğiln gıbi yaşıyorum.> 
.dU. Koskoca. bir ıztıra.p denizine na· 
sıl.sa 'karışmış bir damla saadete be·ı Gö~===k:ır:t~;~ 
zlyordu o güxılcr! ~e kadar da ÇS.- çok uzaklara. baktı; sonra. yine sözt 
buk goçmiı}U.> başladı; 
Arkadaşın yav~ yavaş kallttı, e- - Dinle! HikAyem daha. bitmedi 

tajcrtn ıızerindo açık bir vaziyette Eğer geldiğimin <UçUncll senesinde fe
dura.n gramofona d<>ğru 1lerled1. Ben el bir b.aldknUo ~ydım. 
çamlıkta gezen genç bir kıZm inoo 
kıvrak vUcudUna dalmıştım ki arka- belk1 de timdi onu unutmuş. herk~ 
dıı.Şrmm tekrar oturduğunu blmlettı.in. gibi, mes'ut .bir O.Ue kurınUf oıtı.ca.k

tım. E"·et Ada.ya geldiğimin ~:ı 
Geniş koltuğunda uzun uzun gerine 
rek heyboUl ba.şllU mUmkUn olduğu senesiydi. İnsanı çileden Çlkarabilen 

1Atl1'. cazip btr gece. .. Ayın ışıkları 
kadar arkaya uzattı. camların ince ya.pra.k.la.n arasından 

GUzel bir tango odanın havasını sızarak ata.ç aJUarnıda gezen sevgi 
canlandırmaya balamıştı . ..:Siyah göz illerin gUlen çehrelerini aydıni&tıyor, 

Kolayı dururken ••. lcr> dedim. sıgarnsının kıvrtla.n du~ sajlannda. oynaşıyordu. O kadar ay 
ınanla.rına, mazinin akSini arar glb dmlık bir geceydi ki, yıldızlar gökte 

dlrf 

U ııh-enıte rektörlıiğU, di,rer fB- dalan gözleri bir a.n canlanır gibi ol- görUlmiyecck kadar solgwı.la.qnuştı. 
kWteler me;yanıoda edebiyat du: c.Onun da g6zleri siyahtı ve 'bu· (Sonu yarm) 

fakwteslııde mUııbal dopentllkler l~ln nu çok severdi.> dedi. Kısa 1blr za-
de tez kabulüne baljlamı,. nıan. tangonun devam etUği mtıcl- -------------

Ben ba haberi guetelordo oku- detçe ikimiz do ya.lnz kendi hayal HADiSELER • FiKiRLER 

Kültür ve 
medeniyet 

yunca ~ştım. Hayret1mhı sebebl, ü- tı.ıemımı.me dolaJit.ı.k. Yine o başladı: 
nheralte ldarce.lııln böyle b1r kWCetfı c- Onu. Hukuku bitirip slzlcrdeu 
lr.."atlıınmMmdakl ıııı.unısuı. fddlııo- aynl4ıktan bir sene sonra lıAklmllk 
restllktir. Halbuki 1şl daha kcstlroı~ 1 ~·n.pbğml o Ş1r1ıı Anadolu vUAyetinde 
den giderek şöyle lıallet1eblllrdl: «~·a- 1 t.aıudml. Bi,. hllktm kwydı; ve tıenUz 
zık oldu Süleyman Ef'endlye!» nesli on yedi. on scldZ yaşlarında.. önce .. (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
mensuplarından blrk~Jnn matbu \"e lA.kndar olduğUm şe)'t yalnız keınaM ilk defa onu eşeli yen Ziya Qök
ya gayrı matbu şaııeserlerint tez o- oldu: Çok güzel ve duyarak çalıyor- a~ olmuştu. Mevzuun bünyevi 
ıarak ortııya koyar ve Nunıllnb du. tnllyen bir kalbin ıztıraplo.rı çır- münasebetlerini kavradığı hal
Atae.ı da hakem beyetlne ıscçcrdl. pıruyordu tellerinde. Yedi yaşmdan- de lisan münasebetlerini - ne
Blttnbl he)etln diğer l\zası bunlıır- beri çalarmL,. sonra, uzun ve şakak dense • kavrayaınıyarak, ona 
dan blrşey anıaınıyı:ıcaklan ve cehli- ıarna doğı'l1 hafifçe ço1dk koyu kah- charS> adını takmıştı. Hars, ya
lerlnl açığa vurmamak maksadlle de verengi g67.lerin1 !beğendim. Siyah ni. toprağı altüstetmek ve sür-
11usınağa mecbur olaeııklan ı~ın, Nu- gergin kaşlar a&nda kıvr.ılan kirplk ":'8k. Hal~ki ~ültürUn toprağı 
rı.ıllah Atae'm re~1 galip gcllr \'e de- ıerı ı.nsa.na dolaşacakmış hissini ve- sUrmek gtbı • bır bakıma • pas
llkıuılılar ınıtJhanı kazanırdı. Fena riyorlnrdL Daha. sonra, küı:Uk pem- sif değil, doğmak, büyümek, ye
mı-. Pırlantalar nıahfazıılarına. otur- be kırçlçeklerini andıran kulaklarını şennek, kök salmak... kabilin· 
tulmuş olurdu! ve lbu kulakları açıkta. bırakarak d&-1 den taımunen aktif, tamamen 

Ö 1 
· ı b" ı ., ıma ar'·ftya tar'"'""'" dUZ si""h CA,._I yapıcı bir karakteri ve medlQIU y esı o mazsa oy esı. ..... --·-.- J- .....,. ·ı k ı· ıarını beğendim. Daha sonra her şe- olmak dolayı5' e. -· e ~me, yerin-

C eden Terbiyesi Genel Direktör. 
D IUğü kadmlarl.ıı. gene kıiları• 

beden tert.ılyesl nıllkellefiyetindeo ia
tlsııa edilmelerine kıı.mr vennlş. 

Dol,rrusu, üzilldilın bu habere. Ko
şu ıneydaıılarınua beden yanştıranu_ 
yan kadınlıır, şimdi, ~ine eski l gibi, 
salon veya. mutbak lı:lSŞelertnde çene 
yarı' trracnklar ! 

Zararı yine biz erkeklere ookuna-
cak vesselAm. 

yl.ni. bir saz gfbi ince uzun vüeudll· de kullanılmış degıldı. Ona ken
nU. ma.t esmer rengini, ıı.atta. herke- dinin d~ m5:_nasının da değerini 

soğUk hissini veren durgunluğunu, veren cınkılap» olmuştur. An-
se rurunu beğendim ve sevdim. c:ı~· ~ir %811:1.8.f'!!ar, Maa~if Ve
gu Evlcrlm:.z karşı karŞıya ldi. Ben k~llığının cKult~r Bakanlı.gı» n~
h kşaın odaruu eıetkriğlııl s8ndU- vmden yanlış bır adı benımsedı-
er n . .. Und k ğini biliyoruz. Bu, kültür keli-

rUr pencerenın on e onun ema- . · ·· I -
nm; dinlerdim. zaman za.ınan uzak- ınesının i.~ze .• ve ~og~u. anla-
la.şa.n. yaklaşan melodJler kulfsloorım mından dupeduz bır .ırti.dattı; 

akialer d. Bazan dal Onu manavı tahtından ındırerek 

~ eyım, "''1• ara azan· ı· . o' b- len' de --1-ıııda r·· r____ • rı"n"ın yok olması "artı'le tah k ' ........., ıra vennı~tım. ur arıwu ""' ~ğun namusundan ıüphe etmediğim "' a -
~ yw lira lı:adu toıılaııu~dı. Yalnız bir için ene& (tiln arkad.aşlııra: kuk ettirilebilir. Fakat en açık 

Bi-:T~-----. ,--.-, prtla bu parıılan veri}ordıık o da Jca. - Size jJ..; yüz lira için elli lira lı:ur olan hakikat f!Udur: Bu harp, 

da. ne ıhoş ya.par~; elr ve umumi mUnasebetler dünyast 
galtı.Z"la. yarı.şaca.kmıf gi ~ dur demek olan medeniyet kelimesi 

.-Acı Bır Zıya...._ :!'~a![:!r~~ln~ için.de erit~k bir deUU~t sevi-
..-- ~ UyUk t.aı: ;vın kU Uk odasından za- yesıne lndırmek demektı. Bere-

r Ut:'..m Bı .. gı zandığı takdirde biıe borçlu olııeaktı· B_u- '<eı&eın razı mısınız? dedim· Kııbul ettiler hava silahile bitecektir. 
1111 garanti için dıı oynıyacaiı atlan o gwı onlara da ild yüı elli lira verdim· Şimdi Ş. Hazım Ergökmen 

SUYU bol lbol içiniz. GUnde tcsbit edecekti· O bunu: tat kelin perçeminden- Herifttn parayı 
Cııcıtın 7• 8 bardak ... ÇUnkU su vU - Atlan görmeden olmaz. diye red· alıak da elli lira ıarara cJriyoruz. 
~iltıc~e tahmininizden fazla ı- deui. Yarın biriniz bcni111lc ı;elin ne "1· Adamın luıline aeıınaıııak dimden tel· 
lı1ı hı Yapar. 8 bardak içmezse- ııarsam kaydr.tslıı- medi. Fakat ata döilc:ri gençler içinılir 

Sıhhat rrüdürleri 
arasınd::l değişiklik 

lhırıaı ç değilse, yansını içmeyi 1htiyar ad;ım buraya gelİ1leeı bakikatell derler ya bu ~ doğru olmasa gerek. 
llç ita etmcıytnra. B lhassa sabah yanşın hı:ıccanını hlssediyonıın§ gibi: Çünkü kareırndalı:i altını§lık ihtiyarın bu Ankara, 23 (Telefonla) - Ankarıl 
Ct.., tnınıza ve yatmadan az ön- - Alı ne yan~Jardı: dedi. Çııpkın neye &Özlere çok fazla ihtiyacı vardı. Yanımdaki Sıhhat ve !çtimat Muavenet mUdllrU 

oynadı iıocı kazaudı. O kınandıkça ben he- arkada~: Şunyip, İstanbul Sıhhat mUdUrlUğU-
:Jll.. l!BP ediyOTdıım. Yarıtlar bittiği zaman - Az tamah çok zarar getirir, derler ne, İkinci Umumi MUfettlşlik mUşa· B Urnunuıdan mikrop kap. lı:azan• ı bir topladım· Çok :zaman ıılda dedi . .Adıı.rrı yine omuzunu, ı:a.,ını, ı;cizünü \1ri doktor Sadri .Ankara Sıhhat mU. 

~ k ?l\aıtıak ve nezleden çabu- hııtırlıyanııyorum, dört yüz liJ"ll kadar oynatm~a devıı.m ederek: dUrlUğiine, Hudut ve Sahlller Sıhhat 
~ t Urtulrnak için ılık suya bi- tutuyordu galiba .. Gif«kn paralan •'ıteaiı - Hasta öldükten &<ınra Huca ne hıı· Umum MUdUr muavini doktor Bahrt 
lıJıa u~ atıp burnunuzcıt,1 ağzı- zaman: cet evladım, dedi. Onu ııaralar gitmeden mezk~r mmtakaya terfian taytn ed!I 

ll>eket'Qk tilkürUnüz.. - Biraz bekle ~di geli)ııonmı, dedi· diiiünmek gettkti. mlŞ].crdlr. 
.. Gidi1 o gidiş.. A-z tnmalı çok ıiyan ge· O, yine yiiziiııdeki ılnir kaynaşmshrıns =====.======== B ~iZi temız saklamak ti~r drrlc:r yıı do{,'t'tldıır. mcğtne oğlan ve omuıunun samntl41Ua bakm:ıdan eli· r: I tiz ar , 

)'l>I !:in tuzıu su ile gargara hızc yem olarak Vl'rmİf n'.l"miş, hepsini bir· ne kakmi alm~ sigara pnk~iain arka· lUUnderecatımmn çokluğundan 
~tll2. 

1 

den topl dı. Diziın UÇ yiu: lira ile arka· ~nda hesaplar )Bpıycırdıı. ı Kremlin tcfrlkamn:r kcıyama<'lık. 
..) daşlımn iki )üa linışı uçtu &;itti Hadi "rkadaşım: 
_ kardan ,~Ik ıı.n bmm ..-ı - _ Adama bal.:, d-OIB. ~zı yanmış hl· Okuyooolarnnmlan öı.Ur dllerlz. 

~ ~dedi. '~---------" 

BeyoJlu t~ Baıık88ı mildU
rü, genç ve kıymetli arkada.ş
larnna.dan ve Piyes mııharrlr
lerlmlzdeo Şemseddin GUnal-
tan, geçirmekte oldoğu bir 
ka.lb krlı.1 neticesinde, Beyoğlu 
Alman hastahanesinde, diln ma
alesef hayata gBzlerlnl yum-
muştur. 

Yarının kendislnilen !:Ok şey
ler beklediği bu güı.lde fikir \le 
lktısat adamımızın ziyar, ken
disini tanryanlan ve l!levenlerı 
90k müt~slr etmiştir. 

0enazesl buglln luşık olduğu 
meraslmle kaldml.a.rak auesı 
makbere&lııe defnedlleccktir. 
Yazı ve fikir IUemlle birlikte 

allMl efradını \'e ailesinden bu
lunduğu «İŞ BankıMııı> n1eıısup. 

lanm taziye edertz. 

ball blr 
5 

eb çJ<avalındıın "ıkan ket versin ki hatada ısrar edil· 
v ı ço antn .. ed' 
sesler gibi a.ğıe.tıaı ve bllzUnlU nat- ın 1 

• 

meler duyulurdu. Her gece karanlık- imdi k O 1 t ü r deyince ne 
ta hır iki sa.at çalar çalar, nihayet an 1.a.malıyız? 
yorulur, vQcudUnU pencerenin önUn· Makale serileri ile değil, cilt-
deki ıcoıtuğıı gömer, uyuyan ta.biat ıerle kitabın muhtevasını teşkil 
iç?nde ıuynı:yan ruhunun acılarını edebilecek böyle bir mevzuu iki 
dinlendirebilmek için yıldızlara gö· satırda, iki cümlede, hatta iki 
fUn aydınlıklarına. dalardı. Bir gece kelimede çırpıştırıverınek mUm 
mclıta.bm solgun v;ı:ğı altında :gllzcl kün mü? Onu mütehassıslarına 
gözlerinde yai!aı· parladığını gormilş bırakarak, burada mevzu üze
tUrn. rinde alaka toplamak vazifemi 
Mcslekdaş olmak iUbs.rile a.ııesno böylece tamamladıktan sonra. 

görUşUyordum. Hepsi beni çok seveı·. bir hareket noktası teşkil etsin 
dl. Ha.ttA Hüsran da. Bir kıf gecesi diye, kültUre dair, tebeşirle şu 
atıbıı.p akraba. onların evinde toplan- kısa çizgileri çiziyorum: 
mış konUfUyorduk . .A:rkada.şlarm t.'k Milli bir camia içinde, millet 
serisi yaşlı~. ~n arada sırada 00• gibi öz ve devamlı; hiçbir husu
larm sözlerıne ı.ştlrfl.k ediyor, su:ılle- si dikkate muhtaç olmaksızın, 
rino kısa kısa cevaplar veriyordum. zamanın tesirlerine mukavemet 
Bir aralık HUsranın tlerin 4ıakış.la.- edebilen ne varsa. hepsi ... 
rı."11 ilZerimde yakaladun. lki çift el~ llAm1d BEl"!K 
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[~~~~~~;~u~!!!L_. inkişafı Atletizmin • • 
ıçın 

ŞUMERBANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

Müessesesi Müdürlüğünden : 

Hazır E:bise lmaliyesi Münakasası İkram edilen kokteyli reddett!, fakat 
mahzentien çıkarı!an şaraba daya-

Mühim kararlar verilecek, içtima 
Pazartesi günü yapılıyor Şartnamesi nıüessesemizce hazırlanan asgari 20,000, azami 30.000 muhtelif cins hazır el· 

bise ve palto imaliyeleri münakasaya konulmuştur. 

d d ~ v b l d Beden Terbiyesi Müdürlüğü Atle- ıu, Vildan A~ir, Vedat Abut, Vamık Şartnamesine göre alakadarların tekliflerini kapalı zarfla 1 eylQI 941 pazartesi günü sa· 
nama 1, Yll Uffiıamaga aş a 1 1 tlzm Federasyonunda"' Gezen, Zeki Gökı.;ık, Zeki Yumuk. at 14 e kadar Müessese Merkezinde Müdiriyete tevdi etmeleri ilan olunur. 

. . . 1 t. . Umumt mUdUrlllkçe hazırlanan Konferans ve tatbikat için evvelcc··~·-••••m••••••••••••••••••••••••••••••••• yın. Yanınızda d.a her ıh~:ı:n~ ~ tı. Mıtc~ell'in hala sofad~ ya- müsabaka, ajanlar ve rnerku ha-, 1stanbu1a gelmı., olan bölge Atletizm 
k:ırşı dolu bır ruvelver an ~es~dı şatoya bır agırlık kem komitası taıımatnamelerı Uze· ajanları da toplantıda bulunacakla,·· 
durun. . . verınıştı. Sediyeyi takiben polis- rinde müzakerelerde bulunmak ve dır. 

Atletizm hakem
lerini davet 

Bu nasH;atlnri harfı harfıne 1 Ier de çıktılar. Clarckson • Par- atletizm sporunun memleketiml.zde 
tat bık ettık. B\en. kendi hesa- ry de üzerine aldığı kaptanlık daha ziyade terakki ve inkişafını. 
hıma rahat bir uyku uyudum. vazifesini görmek, ve onları temin edecek ıstı.,arı kararlar ver-ı 
Ertesi sabah _ta. old~.kça geç U· tekrar Bamtord'a götürmek Ü· mek uzerc aşağ'ıdakl zevatın huzuru 
yandım. Aşagı ııulıgım zaman zere çıkarken bize: ile bır toptanlı yapılması kararlaıı· Beden Terbiyesi Umum Mildürlllğü 
arkadaşım kahvaltısını bitirmiş, - Tony, müddeiumumi ile, tırılmı.şbr. Atletizm Federasyonundan: 
sigarasını içiyo.rdu .. Bı.raz .so.nra tahkikatın öbür güne bırakıl- t d B 25 Ağus os 1941 pazartesi günü 23, 24 '8/941 tarihinde yapılacak 
Raymond da ın. ı, ız bırhkte ması için mutabık kalmış, dedi. aaat 16 da Taksimde sır•·ervı·ıerde Tü ti t ı d 
kahvaltımızı ettık. Siz, Raymond, profesör işini nal - rkiye a e i.zm birincilik erin e a-

Clarckson • Parry'de bu sa-1 ıettiniz mi?. Beden T•rbiyesı İstanbul Bölgesi bi· şağıda aa1~n yazılı zevatın cumarte. 
bah bir değı_'şiklik.· ' karar vermiş; - Evet. Evvela epey nazlan- nasında yapılacak bu toplantı için si günü eaat 17 ve pazar günü saat 
inöanlara has bır hal vardı. Her dı. Zühre ile Utaridin vaziyetle· bir müddet evvel gönderilen davetiye 15,30 dan evvel Feneı'bahçe stadyo-

1 • l terini herhan.gt bir sebeple hen tiz a.ıa. muna tesriflen· rı·ca olunur zamanki akayt tavır arı bir ta- rini tetkik edeceğini ileri sürü- ' · 
rafa bırakmıştı .. ne düşündüğü. yor ve ters ters cevap veriyor· mam1J bulunan zeva.tın muayyen sa· Bo.ş hakem: Unvan Tayfur, milsa· 
nü, kurduğunu anr.amak müm- du. Ü zaman satrançta yenil- atte teşrifleri rica olunur. baka doktoru Dr. Nureddin Savşı. 
kün değildi. Birden Raymond'a: mekten korktuğunu söyledim. Ahmet Fetgerı Aşenl, Dr. Adııa:ı merasim amiri İlhami Polater, Hare. 

- Siz, dedi, ha.tınmda kaldı- Bunun üzerine dayanamadı Hun, Agopyan, Ali Besim, Adil GI· ket llmirl Semıh TUrkdoğ'an, hareket 
ğına göre eskiden çok iyi sat- derhal kabul etti. Bu akşam ge- ray, Besim (küçük), Burhan FeleK, Mtibi Şevket Aktalay, spor komiser. 
ranç oynardınız .. hu oyunda ha- lip satranç nasıl oynanırmış Behzat (Boraadan), Cezmi Şahingt- ıerl: Adil Giray, Füruzan Tekil, Mu
la eskisi kadar kuvvetli misiniz? bana gösterecek. Beni pek de o ray, Deveci, Ekrem (HllAI), Ekrem sa KAzım, Agopyan, Ali Rıza Sözer-

Genç adam: kadar kolay mat edemez ya.. Rüştü, Füruzan Tekil, Feridun Di· 
E t dedi b k 1 k alp, Cemil Uzunoğlu, Varu; hakemle-

- ve . .. u oyunu ço Arkadaşım gü ere : rlmtekln, Hilsameddin Güreli, İrfan 
s. everim. Evde. kapa.Iı . kalınca _ Öyle ı·se her ~oy yolunda ri: Fikret Kocabeklr, Sait Odyak, ""' Şahlnba,, llhaml Poıater, Jale Tay-
ınsana ho~ vakıt g~.ırtır.. demektir, dedi. KerJm Bükey, Cevat Kırman, Jale 

- Oyun mu dedınız .. ben sat- p f .. rün k f 1 . lan, Kerim Bükey, Mübeccel Argun, 
rancı oyun olarak telakki et- . ro eso pe .... aza mezıye- Musa Kl!.zıın, Rehmet Ali (200), Me· 
mem .. ne ise mademki sizin ho- ti yoktu ~ma, sozune sadık a- •un Clzmlrden), Mablt, Neriman 

.d. b. d. • . damdı dogrusu. Tam saat seki- T k. D N 
şunuza gı ıyor.. ır ıyecegım . alarken on ld'"· . e ı, r. ureddin Saver, Nazmı Tü. 
yok .. sizden bir şey istiyeceğim. zı ç . ~n ge ıgını haber fekç~ Neşet (Balıkeslrden), Nejat 
Bu aksam profesör Summer- v~rd!ler .. Es.kı, modası geçmiş Kadri, Nuat (Güzıe,ı Naili Moran, 
vilk'i yemeğe davet eder misi- bır sımokin gıymişti. Takır takır Ömer Besim Koşa.Jay, Recep Ogan, 

. • kolalı, arkasız oldug"una bahse 
nız · •· Rauf (100), Semih Türkdoğ'an, Se· 
R~ymond büyük bir hayretle gırhecegım bir gömlek bir de si- llm (Galatasaray), saıt Darga, Sall 

Yerinden sıçradı· 1 ya kravat süsünü tamamlıyor-• · du Kend· · 'k dil Odyak, Şinasi Şahlrııgiray, Şeklp E· 
- Şu zehirlı· yılanı mı• .. Bu- te ·

11
. ısıne. 1 ram e en kok t T vfilt Bök ü 

edd em, e e, ırvan Tayfuroğ· 

Taylan, Cemal Venç. Kronometrec:
ler: Nazmi TUfekçi, Tahir DUzgör, 
KAmll Ocak, Mit.hat GUltekin, Rıza 
Saray, Kemal Seçkin. Atma komiser 
lerl: L(ltfi Öt.gün, İsmail Dikmen, s~. 
di Aziz, Hazım Öğmen, Salih Erhan, 
Atlama hakemleri: Sadık CeylAn, 
İbrahim Sevin, Yasu.mi Skyindris, 
Hayatl özgan, Diğer hakemler: 
Klop.'ta.k Aleks, Halük San, Şevket 
Yörük, Muhsin Cüneyt, Nihat Şahin. nu da nereden çıkardınız?. Ne .Y r etti. Mahzenden şere

mlinasebet ?. 1 ~~':u çıkarılan şaraba dayana-
Clarckson • Parry bu suale · 

cevap vermedi. Kendi fikrinde Muhavere önceleri soğuk bir Pendikte bir hadise 
ısrar ederek: mınval üzere gidiyordu. DavPt-

' 'Baba 

Zayi askerlik 
tezkeresi 

İzmir askerlik şı.tbesinden aldığım 
11/7/ 41 tarihli askerllk veaikamla 
sıhhi heyet raporunu kaybettim. Bu 
tanların insaniyet namına., En Son 
Kadasi matbaasına göndermelerin! 
rica ederim. 

Feyzi oğlu l\lc~·IOd 

~N SOR BAV AD IS 
tLAN FlATLARI 

Başlık maktu olarak 
ı inci sayfa santiml 
2 • 
s • 

• 
• 

4 ... )) > 
ABONE 

Senelik 
Altı ayln 
Cç aylık 
A)lık 

• 
• 
• 

ŞARTLARI 

Türkiye 
için 
Kr. 

1400 
760 
4<>q 

100 

600 
so 
200 

75 
50 

Hariç 
için 
Kr. 

2800 
1800 
1000 

.J 
Kiralık oda araa17or 

Havadar, manzaralı ve az merdi

venle çrkılrr, böyle bir odayı kimse
siz bir erkeğe kiraya. vermek isUyen. 
ter derhal mektupla Türbe, TUrbedar 
sokak 18 numarada (Moral) adresi
ne bildirmeleri. 

fisktidar Halkevlnden: 
1 - 24/ 8• 941 Pazar günü akşamı 

saat 21 de Temail kolwnuz ta.rafın· 
dan c:Zehirli Kuca.k>adlı piyesi oyna
yacak.tır. 

2 _ Şair Tevfik Fikrctln 26 ıncı 

30 Ağustos 1941 Zafer Bayramına 
hJabsus F evkal&de 

Piyango PIADI 
ikramiye ikramiye fkramiye 

adedi ınjktarı tutan 
Lira Lira 

1 40,000 40,000 
2 10,000 20,000 
4 5,000 20,000 

40 2.000 80,000 
40 1,000 40,000 
80 500 40,000 

400 100 40,000 
4,000 10 40,000 

80,000 2 160,000 @ St,567 ?EKCN 480,000 
~ 

Bu Çekiliş 30 Atustosta İzmit 
Entaraasyonaı Fa1r1nda Yapllacaktıt• 

- Saat sekizde davet edersi- lımız aksi tabiatini yenerek 
niz! dedi. Yemekten sonra da tatlı tatlı konuıımak için nefsini 
bir satranç partisi yapmayı tek- 1 cebrediyordu. Fakat yine çocuk
lif edersiniz. Ağabeyinizin ha- !ara hıtap etmıye alışmış sert 
tıra defterinde jgmi geçen sat- hır mektep hocası halini bir 
ranç tahtasına bakılırsa profe- türlü bırakamıyordu. Ve bu 
sörün bu oyuna zafı olduğu an- se:~st serbest konuşmam.ıza 
!aşılıyor. Daveti memnuniyetle manı. oluyordu. Raymond un 
kabul edeceğini umuyorum .. E- neşelı hali bile muhavereyi bir 
ğer ümidim hilafına mırın kırın türlü canlandırama.dı.. . Hatta 
edecek olursa kabul ettirmek I a:ada sı;ada da_vethmıı:.ın asa
için ı~rar eder, elinizden geleni bıle.şmesıne, bagırrp çagınn:ıya 
yaparsınız. 1 ba~lamasın.a .mani olamadı. Me-

Ramiz,, 
neden oynanamadı? ölüm yılı haftası mUnasebetile M. -:========================~~ 

Sunullah Arısoy tarafından bir kon-

Raymond şaşkına dönmüştü: sel& son hadiseler mevzuu bah
- Muhakkak yapmam !azım- soldu~ ~aman, profesör müt

sa peki ama .. dedi .. meramınızı hış bır hiddete kapıldı. On~n 
bir türlü anlıyamıyorum.. fıkrince bu. f.a~ıalar, bu .sakı'! 

Bürhanettin Tepsi ile __ 

arkadaşlarının 
başlarına gelenler 

ferans verilecektir. 
3 - DaveUyelcrin ide.re memurlu

ğundan alınma.aı rica. olunur. 

Sahip ve BCJlrnalıarn"ri: 
NİZAMETTİN NAZİF 

Nefriyaı Direl®ri: 
ŞÜKRÜ SARACOGLU 

.ca:;rlılrğr yer: 
V.~TAN MAT&AASI Clarckson • Parry gülerek: 1 ad~da ken~ısının ıstedıgı gıbı 

- Meramım, sizi eğlendir- salııı;ı ~afa. ıle <;l';!ı~rak astro· Bırkaç gtindenb•ridlr yaptığ'ı ilan· -

1 mek. size hoş vakit geçirtmek nomı alemın~e. buyuk ı.şl.er b:ı· !ardan sonra dün akşam a.ıtıy& doğru ili"•••••• 
ıçin bir davet tertip ederek size ııarmasına _manı olm~k. ıçın, ~ıl- Burhaneddin Tepsi kump&nyaslle, j Yatılı - Yatısız - Kız - Erkek •••••l'ı .. 
karşı olan dostluğumu ispat et- hasse. tertıp edı.lmıştı. Polıse Bs.ba Ramiz piyMinl vermek Uzer• ı il! s T l A L L rı s E s 1 
mekten ibaret. Son günlerde atıp.tutuyor, eıı:ı~_ıy~t.ı ve a~yışı köytlmtıze geldı. Müsamere saat 9,SO 
çok heyecan çektiniz, biraz da te'!;'ın edemedıgı ıçın bagınp ds. rnın edi!ml'tL Saat altıya. doğru 1 

deği~iklik olur, diye düşündüm. çagınyordu. belediye rlyMetlnden gelen bir teb· 
Ben bugün burada yokum. Ada Bereket versin şaraplar geldi J!ğde köyümüzdeki tiyatro ve sin•· 
ile Bamford arasında mekik de .. bu mesele de kapandı.Orta- malarm saat 11,80 da bitirmeleri be· Talebe kaydı için her gün mliracaat edilebilir. 
dokuyacağım. Cesedi götürmek, daki gerginlik de biraz azaldı. yan ediliyordu. 
polisleri getirmek falan. hep Yemek bitip de cıgaralarımızı 
bunlar bize düştü. Şimdilik gi- ve kahvelerimizi içmek üzere 
dip biraz hava alayım da, biraz- kütüphane odasına geçtiğimiz 
dan işe başlarım. Ben yokken zaman hepimizin üzerinden bü
Tony telefon edecek olursa yük b 'r yük kalkmış gibi ferah· 
Knight'i göndererek beni çağır- ·Jadık. Profesör tabii cıgara fa. 
tırnınız. lan içmedi. Nihayet Raymond 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkası 
Telefon: 22534 

Arkada~ım odadan çıkar çık- satranç takımını çıkardı ve iki 
maz Raymond bana döndü: oyuncu ateşin karşıöında karşı-

- Yine kafasında ne planlar lıklı oturdular. 
kuruyor dersiniz? diye sordu. İlk hamleleri Clarckson. Par. 

Omuzlarımı silkerek: ı-y ile alaka ile takip etmiştik. 
- Hiç tahmin edemiyorum. Onların iyice oyuna daldıklarını 

dedim. Sırası gelince herhalde gören arkadaşım bana başile 
öğreniriz. Şimdilik boşuna kafa işaret ederek dışarı çıkmamızı 
mızı yormıyalım. İsterseniz si- bildirdi ve: 
zinle bir bilardo oynıyalım, son- - liaydi Şarli, biz onları baş 
ra gider profesörü davet eder- başa bırakalım da çıkıp biraz 
siniz. hava alalım. Sonra oyununuz 

Bütün gün hadisesiz geçti. ne alemde diye yine gelir baka
Öğleden sonra Thomson tele- rız. Profesör.. herhalde siz de 
fon etti. Arkadaşım derhal po- bMınızda seyirci istemez, yalnız 
!isleri ve tabutu getirmek üze- kalmayı tercih edersiniz .. 
re motörle Bamford'a hareket (Arkası var) 

Kdyümüz halkı e.s&S itibarile on· 
dan evvel tiyatro ve sinemaya gitmez 
ler. Şu halde dört per~lik muazzam 
bir piyes; bu müddet zarfmda oyn~
mak da tmkAn haricinde idi. Bu ka-
rar birdenbire verilmiş olduğundan 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

ve 8ehrimtzin her tarafrnda sa&t bire p ı ki 75 k · ·· · ' . azar ı a ton uru ot 27.8.941 cumarteH gunti u.at 11 de eatın aJına. 
kd8:1' müsamerelerın devam ede-ı caktır. Şartnamehl her gün komi~yonda giirülebilir. İ6tek.lilerin belli gün "\•e ea 
ceği..ne ait ~Usaade hllA.fına çık~n bu atte t'klif ~deceklt"ri fiyata gijre kaıi te- minatlan He hirlikıe FJndık..1.ıJa ıatın 
tebhğ Uzerıne Burhanettln Tepın tem alma komiıı;yonuna gelmeleri. ("i445) 
!'ilini alelA.cele verip de halk Uzerin-

* de fena. bir tesir bt:rakmama.k için 
oyun vermemeğe karar verdl ve kum 
panya.sını toplıyara.k saat 9 trenılc 

1stanbula a.vdet etti. 

A~ağıda cins ,.e miktarları yazılı dört kalem el 26-8.941 !alı günü hizala· 
rında yazılı !'aatl~.rdr paurlıkla ~atın alınacaktır. Şartnameleri her giin komi•· 
yondrı görülebilir. l:.tt'ktilrrin belli gün ve saatlerde teklif edecekleri fiyata gö
re kati teminatları ile birlikte fındJklıda &atın alma komi~yonuna gdmelcri. 

Bu kararı bil.lhare haber alan köyü 
mUz halkı hayretlere düştü . ZavB.JlI 
tly&tro kurnpanyaaı ds. yaptığı bir 

Cinsi 

çok HA.n ve yol ma..ııırafrru sineye çe.- ------
kerek artistlerin ruhlarını öldüren 

1 

Sığır eti 
bu hal karşısında yola revan oldular. S1ğu eti 
Zavallı r.an'at! Zavallı Burhan! Za· Koyun eti 
vallı artistler! .. -Pendik muhabiri - Koyun eli 

JUıktan 

lülo 

12000 
1~000 

5000 
3000 

Pa::arlık zaman~ 

Saat Dakika 

14 3-0 
15 

15 30 
16 

(7444) 

Devlet Demiryolları ilanları 
~Iu.bammeQ bedeli (11000) Ura olan 500 litre (YoJcu •ae:onları tathitauıı• 

nıahsus maskesiz sıkılır) Parex veya bu ayar \'e ku .. -vctte ve yahut bunun f~·k.ill" 
de ha}lraı öldüriicü mayi (2.9.941) salı günü saat (JS,30) on beş buçukta JJ•)" 
darpaşada Car binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile s.1tıı 
alıııacktır. 

Bu j§e girmek i!'tiynllerin (825) liralık mu•akkat lemin.at, kanunun ta;yill 
ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni glin saat (14,30) on dört bl' 
çuğa kadar komisyon rei~liğine vermeleri Jirımdır. 

Bu i§e ait prtnamder komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (~ 

Topkapı Maltepesirıdeki Satınalma 

Komisyo~unjan : 
1 - 22 ıon sade yağı pazarhk.la satJn alınacaktır. !\Inbammen bedeli 37~ 

liradır. 

2 - Hmıni şartlar ve ewaf Topku.pı ~laltepe askeri satın alma komisyoııııP 
da ıörülehilir. . 

3 - Pazarlık 28-8.941 per:emhe günü eaat 10 da mezk.iir komisyonda f'' 
pılacaktıt· 

4 - Kati ttminatı c5610> liradır. (7392) _../ 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan: , 

1 - 4S ton sıf; ır eti veya ayaktan sığır kapalı ı.a.rf u::;ulile aa.tın alıı:ı•cl,rı 
tır. Eığır eı.inio beher kilOiunun tahmin edilen fiyatı 35 kuruı olııp ıııt 
15700 liradır. ).~ 

2 - E968f ve buSHsİ şartlar Topkapı ~laltepeshıdeki askeri satın alnı! 
misyonunda görül-bilir. 

3 - İbaleti 2.9.941 ~alı günü saat 11 de yapılacaktır. 1,.. 

4 - İsteklilerin mezkıir günde ihale $&&tinden bir saat evvel kanuni il~ 
minat mıkbuılarını ve tekli( mektuplarını !aat 10 da komieyona vermelet•· 

S - l\fuvakkat tm'linatl l 181 lira 25 kuru5"tur. (7435) / 

Ankara Dil ve Tari:ı-Coğrafya Fakülte51 

03kanlı~ından: 
~~,, 

Bu yıl tecil edilen a!kerl kamplara 10 eylıü 9-J:l tarilündo ba~lao~ 
Kampla ilgili erkek talebenin 6,919ıı.ı tarihinde Anka:rada bulunmaları eh • 
yetle ilin olunur. (5832 - 7388) ../. 

Anriko, Dorayı bulmak, ol-ı - Merak etme aziz Mankozi. İstiklal - En Son Havô.dis'in Aşk, Cinayet ve J1:ıcer:ı Tefrik2sc: 21 ses Maddalenanın sesiydi bu. 
mazsa bir iz yakalamak mak- Evvel Allah haklarından geli- ürperdi, sevinç terleri dökü-
udile, arkadaşlarından ayrılıp rim. İş, bir kere rastlayım, o lil uı yordu. Demek, sevgilisini kaçı-

bil' 
kat yuvarlanan taşlarda.il ye'' 
omuzuna çarptı ve herne~ 
yuvarlandı. (UevaJl'' • 

?trafı bir gözden geçirmek, sa-1 kafi. Hem sizi bırıı:~acak deği- ı N T A M ı ranlar, daha uzaklara gideme-
ğı solu kolaçan etmek istedi. Fa lim ki, baktım ki, du~man k.~la- ınişlerdi. Demek Dorayı kurta-
kat arkadaşları buna razı ol- balık geri döner, sızı alır, oyle B rabilecekti. 2~ AGUSTOS 941 
madılar. hücum ederim. Hep beraber sal Sesin ne ta.raftan geldiğini an PAZAR . rıO 

- Biz de beraber geleceğiz! dırınz düş~an'.'-.. : . degı··ı ses işitti. Ne bir konuşma ... Her vaziyette .. .. . •. .. lamak için, başını kaldırdı. Et- AY: 8 - GÜN: 235 - p,;ır· Jl 
Sen nerede, biz de orada! :- Yaptıgın ıyı _hır şey taraf derin bir sessizliğe gömül- Çeviren: yuruyemırecegıne go rafı dinledi. Fakat bir şey anlı- RUMi: 1357 - Acı·sros: ı 

Dediler. Anriko itiraz etti: reıs, ben de geleyım. müştü. Ormandan çıktıgı· za. re, Dorayı sırtların a taşımıya, yamadı. Yere yattı, dinledi. Bil- HİCRi: 1360 - ŞABAN: __ .._,ı 
A . b' 1 bu suretle kaçırn:ıYa ~ecbur ol tün dikkat kesildi. Nafile... Et- w _..-

- Bu iş kalabalıkla olmaz. m0ır1ane ırd s~s e:. b d man, yumuşak, toprakta. bazı .lj.f. S, Çapano_"[:.ı. ıı;ıuşl~.rdır. Ayak ızlen bunun ı- rafı dinlemiye "-·!adı. Bu ilmi- \A.IJC ZJ:;\. ::::.----' 
Gürültü, heyecan istemez. Ka- -:- maz: edım, sız . ura a izler gördü. Karışık ayak izleri. 5 çın dort tane. eli de boşa çıktı".°"' 10;3 
ranları, s;nsi, sinsi takip et- benı bekleyın. Yalnız, bır kaç Sevinçle yere eg"ildi. Dikkatle • B · · b' t ıı· ld Gi.i~EŞ: 6·19 s;o 
~ek izleri bulmıya savaşmak arkadaş, fakat teker teker ol- b k b 1 d İzi . kadın kaçmış mıydı~ .. u~.onun. ıçın ır esı; 1, 0 u. Çıldıracak gibiydi. Dorayı ÖGLE: 13,16 

' k rı·ı t a mıya aş a ı. erın, An ·ır. b 'ht· 1 v Yuregıne bıraz su serpildi Sev kurtaram rd' • · ı· ı· ı· 11,0-·' 9'f1J lazımdır. Ben sine sine, bir ta- ma şa ı e, araş ırma yapar- . . • d rı o, una ı ıma erme- · · amanın ve ıgı azap K ND : 1z.oO 
zı gibi koku almağa çalışarak, sanız i.yi olur.. •. . ve erkek .. ızlen old~gunu anla ı. di. Dora, bir haydudun Kaza!- gilisinin öldürülmemiş olduğu- ve aciz içinde, kıvrılıyor, üzülü- AKŞAM: 19.SS 1,,.; 
dolaşacak, kaçanları bulmıya Annkonun ıstegı ve nıhayet Fakat, .d?rt ayak ızıydi hunlar. vekyo gibi canavarın, Madda- na kanaat getirıniye başladı ve yor. harap oluyordu. YATSI: 21,:ı> 8.:ıJ 
çalışacağım. B.ulamazsam bile, emri ka.ti idi. Arkadaşları itiz:az ~k~~ ızı Kazalvekyonundu. Ya lena gibi bir dişi kaplanın pen- o?u bulmak ~a:,:gu.sile, izleri ta- Bu sırada bir gürültü oldu. lMSAK: 4,28 A 
belki bir iz, bır ıpucu keşfede- edemedıler ve o, ormanın gol- otekı. Doranın, Maddalenanın . . . . kıp ederek yuı·umıye başladı. Bu gürültü yüksekten geliyor- / 
rim. geliklerine gömüldü. mıydı? çesınden ~~~~! .~urtulabıl~r<l'.? . Bir an geldi ki, önüne iki yol du. Başını kaldırdı, baktı, bir ,,,. 9 

Mankozi: Yürürken biltün dikkatile et- Elbette Doranın olacaktı. Bunu duşunurken, hır ıhtı: çıktı. Durakladı. Sağdan mı git kaç büyük kalasla, iri iri taşlar Dr. Hafız ceoı 
_ Hiç olmazsa ben de bera- rafına bakındığı, cins bir tazı Maddalenin, Kaza.lvekyodan ay mal d~ha gel~ ?atırına. Kendı mek lazımdı. Yoksa sol taraftan aşağı doğru yuvarlana yuvarla- LOKMAN HEKiM 

b<>r geleyim. Siz, bir kişi, onlar gibi, av kokusu alınıya çalışı- rılınasma ihtimal yoktu. Şu kendısıne dedı kı: mı? İşte bunu tayin etmek bir na geliyordu. Dahiliye Mütehassı•• 
ıki... Gerçi biri kadın amma. yı. yor, bir taraftan da toprakta halde, Dora ne <>!muştu? Kız- - Bize ilaç verip uyuttukla- meseleydi. Karar vermek mak- Bunlar, Kazalvekyo ile Mad- Divanyolu 104 poı•t 
landan da beter bir kadın. Son-' ayak izleri bulmak iımidile yer- cağızı öldürüp bir tarafa mı bı- rına göre, elbet Doraya da bi- sadile durdu. Düşünmiye başla- dalenanın bozdukları köprünün Muayene saati en: ~ 698 
ra arkadaşları olmadığı ne ma\lere bakıyordu. rakmışlardı? Yoksa dereye mi zim gibi bu ilaçtan aldı. O da, dı. Bu sırada, şeytani bir kah- enkazıydı.Anriko kendini muhaı~h~a~r~iclıhmemrıi"ılüiinıl2ii.il5İıı. ıİTııle•l:•2 ... ....-
lU~ ! Bir çeyrek kadar yürüdü. Ne bir atmışlardı? Acaba, ellerinden derin bir uykuya dalmıştır. O. kaha kulaklarında çınladı. Bu faza için, bil' tarafa çekildi, fa. 1 

1'AKl'/M 


